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బలల దనతసవం 
బడల బలల దనతసవం జరుపకంటుననరు. 

వదక మద వనకగ ఉనన ఫటల చచ నహర నవవతుననడ.  

ఫటక  ముందు పద కరచలుననై.  గరమంలన  ముఖుులు వచచ ఆ కరచలల కరుచంటరు. 

ఆ కరచలముందు ఒక పదద టబుల ఉంద.  దనమద మంచ రజపల పలసటక షటు కపపఉంద. 

ఒక గజ గలసులకనన పలు అందంగ అమరచ ఉననై. 
బడ  అంత  పండగ  వతవరణం  నలకన  ఉననద.  కరతం  రజన  పటనంల  కనుకకచచ  కటటన 

పలసటక జండలు గలక ఊగుతూ వంతగ శబదం చసుతననై. 
చపపనటులగ  ఎనమద  గంటలకలల  వచచస,  తరగతుల  వరగ  వరసలల  కరుచననరు 

పలలలందరూ- వదకక ఎదురుగ.  

కరుకరమలు నడప పదదలంత అటూ ఇటూ తరుగుతూ హడవడ చసుతననరు. 

మైకలదశభకత గతలు- అవ తపప తపప  వనపసుతననరు. 

సమయం  పదగంటలంైద.   తమమదక  రవలసన  జలల  సథయ   అధకర  గరు  ఇంక  రలదు. 

పరధనపధుయులవరు హడవడగ అందరక ఫనుల చసుతననరు. 
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పలలలు  కంచం  అసహనంగన  ఉననరు.  డరల  సరుక  కరమశకణ  ఎకకవ.   ఒకక  పరుగును 
కడ బయటక పనవవటం లదు. 

ఎండ ఎకకవైంద.  పలలలక దహరత ఎకకవైంద.  కరుకరమం ఇంక మదల కలదు. అధకర 
గరు రవల, ఊర పదదలు రవల, అందరూ పలలలన ఉదదశంచ మటలడల, ఆ తరవత సంసృకతక 
కరుకరమలు, అపపడ గన తనందుక ఏమ ఇవవరు. ఆ తరవత, ఇంటకళలటం...

నళళ పంప దగగర రదద పరగంద.  తకకసలట మదలంైద.  డరల సరు వచచ అందరన తరమశరు 
అకకడనుండ. 

కరుకరమలల  పలగనందుక  రంగులు  వసుకనన  పలలల  ముఖలు  వడపయ  ఉననై. 
ముఖలమద  వల  ఈగలన,  దమలన   తలుకకండ  అలగ  భరసుతననరు  వళుళ-  మకపపలు 
పతయన. 

వరసలల  పలలలు చలమంద కడపలు బగబటుటకన  కరుచననరు. లచ వళదమంట డరల సరు 
ఏమంటర  అన  భయం.  బడల  ఎలగూ  టయలటుల  లవ.   ఇపపడ  దూరం  వళల  రవలంట 
కదరటుల లదు.. 

పదకండైంద.   కరుకరమం  ఇంక  మదలు  కలదు.   అధకర  గరు  రలదు. 

ఆకలతుననటులంద పలలలక.  ఏమ కకన నరసంచ పయరు. 

*** 

బడ బయట నలుగురు పలలలు- ఒక బరర చుటూట చర  సందడ చసుతననరు.  నలుగురక చకకలు 
లవ.  వటన వపప తలక చుటుటకన ఉననరు.  ఒకడ బరరమద ఎకక అటూ ఇటూ కళుళ వసుకన, 

దనన  పటుటకన,  గురరం  తలనటుల  'చల!  చల!'  అంటుననడ.  మరకడ దన  కముమలక రంగు 
కయతలు అంటసుతననడ.  మగలనవళుల  ఇదదరూ బరరక నళుల  పసుతననరు సంతషంగ.  వళల 
సవలందుకంటూ అద కదలకండ నలబడ, తృపతగ చూసుతననద. 
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"ఒరయ! మనం ఇయలల బడక బలదన డరల సరు కడత యలగ?" అననడ వళళలఒకడ. 

"లయ! ఇయలల బలల దనసతవం. మననలనవవరూ యమ అనరు!" అంటుననడ  మరకడ, 

ధమగ. 

అందరక బలల దనతసవ శుభకంకలు! 

కతతపలల బృందం

3

 ఇంటరనట సకరుం ఉననవళుళ కతతపలల పతరకను వవధ రూపలల ఉచతంగ  
డనలడ చసుకవచుచ.  కతతపలల పతరకల పరచురతమయు పటలన నరుగ 
వనవచుచ, ఆ పటలన కప చసుకవచుచ.  కతతపలల పతరకను ఆనలైనులన 
పసతకం చదువకననటుల చదువకన వలు కడ ఉననద. 

సందరశంచండ: http://kottapalli.in/2010/11

http://kottapalli.in/2010/11


నత చందరక 13 వ  భ గ ం  

మూలం: క.శ.పరవసుత చననయ సూర సరళకరణ: ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ 
జరగన కథ: దమనకం ఎదుద దగగరక వళుతంద.  దనక సంహరజ గురంచ గపపగ చపప, తనవంట రమమంటుంద. 

ఆపనై అద ముందుగ పయ, పంగళకనత  'రంక వసన ఎదుదను తమర సమకనక రమమందున?" అన అడగ  
అనుమత తసుకంటుంద.  ఇక చదవండ- నత చందరక 13 వ భగం. 

అల  సంహం  వలసంగ  తల 
ఎగురవయగన,  నకక  దనక  వంగ  వంగ 
నమసకరలు  చసూత  వనకక  తరగ  పయ, 

సంజవకడన  కలసంద:  "న  అదృషటం 
బగుననద-  మృగరజ  ఇపపడ  ఒంటరగ 
ఉననడ.   కనపంచటనక  ఇద  తగన 

సమయం.   ఆలసుం  చయుక-  వంటన  ర" 

అన  దనన   పలుచుకన  వచచ,  రజక 
ఎదురుగ  నలబటటంద.   ఆపైన  అద  వంగ 
చతులు  కటుటకన,  కంత  దూరంల 
నలబడంద.   ఆ  సమయంల   సంజవకడక 
ఒకసర  భయమూ,  వనయమూ, 
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ఆశచరుమూ   మళవంచనటలైంద.  ఎంత 
గరవంగ  అద  పంగళకడక   అభవదం 
చసంద.   

అపపడ  మృగరజ  తన  కనుసననల  నుండ 
దనవైప  పరసనన దృషటన పరసరంపజసూత, " ననున 
మ దమనకడ అనక వధలుగ మచుచకగ, 

వన సంతషంచము.   నలంట ధరైువంతుడ 
మ  కలువల  చరందుక  అంగకరంచటం 
మక సంతషననచచంద.  'నువవ చరటం వలల 
మక కడ చల లభం కలుగుతుంద'  అన 
ఆశసుతననము.   నక  మంతర  పదవన 
ఇసుతననము.   మలకవ  కలగ,  మ  ఆజఞలక 
అనుగుణంగ  వరతసూత,  మక  బదులుగ 
పలన  వువహరలను  నరవహసూత,   మ 
పరవరనన  కపడతూ,  పనులనన  సజవగ 
జరగటటుల చూడ" అన ఆజఞపంచంద. 

ఇక  ఆనటనుండ  సంహం,  ఎదుద  చల 
మంచ  సనహతులపైయయ.   ఏ  పన 
చయలనన  సంహం  ఎదుద  పైన 
ఆధరపడసగంద.  సంహం వంట తరగ చలలర 
జంతువలక  పనలకండ  పయంద- 

అవననసంహం  వంట  తరగటం 
మనుకననయ.   సంహరజ  పరవరం 
కడ తగగపయంద!

దంత  దమనకనక  చల వచరం  వసంద. 

అద  ఇంటకైత  పయంద  గన,  దన  మనసు 
మనసుల  లదు.  అద  అటల 
బధపడతుండటనన  గమనంచ   కరటకడ 
"తముమడ!  న  ముఖం  చననబయంద. 

వచరంగ  ఉననవ-  ఎందుక?"  అన 
అడగంద.   దమనకం  దనక  జరగనదంత 
చపపంద.  

కరటకం  అపపడ  కంతసప  మనంగ 
ఉండ, "జరగపయన  దనక  ఊరక  వచరంచ 
ఏమ  లభం?  ఎననడ   నరచన  నతులననటన 
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నువవ  అంతగ  వలలంచవగన,  నను  చపపద 
ఒకకటైన  చవన  వసుకననవ?  వనకటక 
ఎవర   తనను  కటటందుక  తరళుళ  తన  కన 
తచుచకననడట!  -అటలగ  నువవనూ! 

జరగబయ  నషటనన   గురతంచకండ,  న  నట 
దురదకదద  ఆ ఎదుద  గురంచ  ఉననవ  లనవ  కలప 
చపప,  దనక  రజత  సనహం  కలపంచవ. 

ఇపపడ  అనుభవంచక  తరన?   ఇద  నువవ 
చసన తపప గద?" అననద. 

అపపడ  దమనకడ  గటటగ  నటూటరచ, 

తలను  అటూ  ఇటూ   ఊప,  చవరక   తలతత 
"కరటక,  నువవననద  నజం.  ముందు  చూప 
లక,  అటల  చశను.   ఇక  ఇపపడ  ఏమ 
చయగలను?  దైవం  పరతకలంచనపపడ 
మనవ పరయతనం ఏదైనవృధయ అవతుంద. 

కబటట  ననున  ఊరక  తటటక.  ఇటల  నన  కదు- 

'ఆషఢభూత'   అనవడ  చతల  చకక,  వడ 
గురువ  తన  ధనం  యవతూత 
పగటుటకననడ. పటటళళ పరుల చకకకన 
ఒక నకక తన పరణలన కలపయంద"- నక ఆ 
రండ  కథలూ  చబుతను  వను-  అన  ఇల 

చపపసగంద: 

ఆ ష ఢ భ ూ త  క థ: 

చల కలం కరతం దవశరమ అన  దంగ సనుస 
ఒకడ  ఉండవడ.  అతన  మనసుస  నండ 
డబుు  పటల  వుమహమ  ఉండద-  కన  పైక 
మతరం  అతను  కరకలు  లనవడ  మదర, 

ఎపపడ  వదంతం  గురంచ,  దన  అరథం 
గురంచ  ఉపనుసలు  ఇసూత  ఉండవడ. 

అతన  ఉపనుసలు  వన  జనల  మనసుసలు 
వపపరవ.  వళుళ  అతన  మటలన  వనందుక 
ఎగబడవళుళ.   అల  తనను  కలచ  భకత 
సమూహం  తనక  తచచ  ఇచచ  డబుును  చూస 
అతను చరునవవ నవవవడ.  ఆ చరునవవల 
భకతలక  ఆ  డబుుల  పటల  ఆయనకనన 
తృణకర  భవం  వుకతమయుద.  మరవైపన 
ఆయన  'వరన  అనుగరహంచటంకసమన' 

అననటుల  ఆ  ధననన  సవకరసుతననటులగనూ- 

అనపంచద.  చరునవవత  కడన  ఆయన 
సుందర  వదనం,  అల  ఒకసమయంలరండ 
భవలనూ వుకతం చసద.  

అటల  తను  భకతలను  మసగంచ 
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సంపదంచన డబుునంత ఆ దంగ సనుస ఒక 
బంతల  వస,  పదలంగ   కటుటకన,  ఆ 
బంతను దూరం పనవవక, దనన ఎలలపపడ 
కపపకన  తరగవడ.    అలంట  ఆ  సనుస 
ధనననంత   దంగలంచల  అనుకననడ  ఒక 
మసగడ!     అయత  ఎనన  రజలు  వచ 
చూసన  వడక  బంతను  కటటస  ఉపయం 
దరకలదు.  

చవరక  ఒకనడ-  సనుస  తన  భకతల 
ముందు  కరచన  మకం  గురంచ,  ధరమం 
గురంచ   శరవణనందకరంగ ఉపనుససూతండగ 
ఆతన  సముమఖనక  పయడ   మసగడ. 

తన  శరరభగలనన  భూమక  తకటటుల,  ఆ 

సనుసక సషటంగ నమసకరం చశడ.  ఆపైన 
లచ,  అతన కంట పడటటుల,  ఒక పరకకక ఒదగ 
నలుచననడ.  ఆ సనుస చపప ధరమ పననలను 
మనసు  పటట  వంటుననవడ  మదర 
ముఖంపటటడ.   పదదగ  వపపరంచన  కళుళ, 
ఆశచరుతరకంత  టప  టప 
కటుటకంటుండగ, సంభరమంత కడన వన 
మదర  ముఖం  పటటడ.   చల  కలంగ 
తనకవ ధరమ సందహలుననటూల, సవముల వర 
అపపట  పరసంగంల  ఆ   సందహలననటక 
సమధనం  దరకపతుననటూల,  తల 
ఊపతూనలబడడడ.  మధు మధుల ఎవరైన 
జనలు  సదుద  చసత,  వరవైప  చకకగ, 

తరసకర  పరవకంగ,  కనుబమమలు 
ముడవస  చూసూత-  తనక  వనటంల  ఆసకత 
ఉందన,  తనక  శరవణభంగం  కలగంచవదదన 
చతులతత  వరసూత  నలబడడడ.  ఆ 
మహనుభవడ  అమృతవకులు  వనటం  వలల 
తనక  కలుగుతునన  ఆనందంత 
వవశుడైపయనటుల,  మూసుకనన  కళళలక 
నళుళ తచుచకన మర వణుకతూ నలబడడడ. 
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సనుస  ఉపనుసం  ముగంచన  తరువత 
వడ  పదదమనష  మదర  అకకడ  పరజలత 
"సవములవరు  చల  అలసపయ  ఉననరు. 

ఇకకడననవళలంత  కంచం  సప  ఎడంగ 
ఉండండ.   భక  తరవత  మళళ  రండ,  పండ" 

అన వళలందరన పంపంచస, ఆపైన ఒక తటక 
వసనకరరను  చత  బుచుచకన,  పరకకన  నలబడ 
మలలగ వచసగడ. 

అపపడ  దంగ  సనుస  పరమగ  అతనన 
చూస  "ఓయ!  నువవవరవ?  మక  సవలు 
చసుతననవందుక?   మవలల  నక  ఏమ 
లభం?" అన అడగడ. 

అపపడ  మసగడ  "సవమ!  న  పరు 
ఆషఢభూత.   ఇతరులక  అసధుమైన  గపప 
సంపద  మల  దకకన  ఉననదన  గరహంచ,  ఆ 
ధననన  కర  వచచను.  ననున  మ  శషుుడగ 
ఉండనవవండ.  నకరకను  నరవరచ  ననున 
అనుగరహంచండ.   ఇదకక  మరద  ఇచచన 
నను  అంగకరంచను.   నను  నజమ  తపప 
అబదధం  చపపదలదు"  అననడ  (రండ 
అరథలూ ధవనంచటటులగ). 

అద వన సనుస కంచంసప ఆలచంచ  "సర 
కనమమ"ననడ.  ఆపైన  ఆషఢభూత  మహ 
వనయనన  నటసూత,  సనుసక  ఎలలవళల 
సపరులు చసూత,  అతన వంబడ దశటన చసూత 
అవకశం కసం ఎదురు చూసూత గడపడ. 

ఒకనడ ఆ సనుస ముందుగ దరవంబడ 
పతుండగ,   వనకనుండ  పరుగతుతకన 
వచచన దంగశషుుడ  అతనక  ఒక గడడ పరకను 
చూపతూ  "సవమ!  ననన  రతర  మనం  ఒక 
గృహసుత  ఇంట  చవడలపడకననం  గద! 

వళళ  ఇంట  గడడ  పరక  ఒకట,  న  బటటలను 
అంటుకన  వచచంద.   ఇతరుల  సముమ-ఒకక 
గడడపచ  అయన  సర, తసుకకడదు.  నను 
వంటన  వనకక  పరుగతుతకన  పయ   దనన  ఆ 
ఇంట  వళళక  ఇచచ  వసతను"  అన,  కంత 
దూరం వనకక పయ,  ఆ గడడ పరకను  అకకడ 
పడస,  కంతసప  అటూ  ఇటూ  తరగ,  మళళ 
వనకక వచచ సనుసన చరుకననడ.  

అద  చూస  సనుస  ఆశచరుపయడ: 

"ఆహ!  ఈ  ఆషఢభూత  నజంగ  కరకలు 
లనవడ;  మచచలన  చరతరగలవడ;  చల 
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వశవసపతురడ"  అనుకననడ.   తను 
చలకలంగ  శరమకరచ  సంపదంచన 
డబుునంత  దచుకనన  ఆ  బంతను 
మసందుక  ఇపపడ  అతనక  బదధకం  వసంద. 

తన  వంట  వసుతనన  ఆ  నయవంచకడన  పరమగ 
చూసూత,  ఆ  దంగ  సనుస  "ఓ  ఆషఢభూత! 

ముసలతనంత  బలహనుడనవవటంచత  ఈ 
మతరప  కపపడ  బంతను  కడ  మయలక 
పతుననను.  దనన  జగరతతగ  వంట  తసుకన 
ర  నయన!"  అన   బంతను  వడ  చతక 
ఇచచడ.   దనన  అందుకంటుననపపడ  ఆ 
మసగడ  మనసుస  సంతషంత  పలకరంచ-

పయంద.   వడ  చల  ఒదదకత  "మహ 
పరసదం"  అంటూ  దనన  అందుకన,  చల 
జగరతతగ  మసుకన  రసగడ.  కవలసన 
చట  దనన  సనుసక  పరుపగను,  పైన 
కపపకనందుక  రగుగగను  వనయగసూత, 
ఇదవరకటకంట  ఎకకవగ  నమమకం  పటట 
వధంగ సవలు చసూత వచచడ.    

ఒకనడ ఆ సనుస దరన పతూ ఉననడ. 

సయం  సమయమైంద.   'సమయం'  అన 

పరశురముడ వయు చతులనూ ఖండంచగ, 

బలనన  కలపయ,  రకతంత  తడసనటుల  ఎరరన 
రంగుపనన  కరతవరురుునుడ  లగ 
కనపసుతననడ  సూరుుడ.   అకకడక 
దగగరలన  ఒక   చరువ  కనబడంద  సనుసక. 

అతను  వంటన  ఆ  చరువలనక  దగ,  సననం 
చదదమన కనన నళుళ నటల పసుకననడ.  

అద  సమయనక  ,  ఎదురుగ,  చరువ 
ఒడడన  రండ  పటళుళ  భకరంగ  యుదధం 
చసుకంటూ  కనబడడయ  అతనక.   రండ 
ఆవశంత   ముందుక  వచచ  ఢ  కంటుంట, 

చుటూట ఉనన పరవతలనుండ వట పరతధవనులు 
వనపసుతననయ.   ఆ  శబదలక  అవ  మరంత 
రచచపయ,   ముందుక  దూక  -'ఫడల'  అన 
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ఢకంటుననయ.   అల  అవ  దరుణమైన 
యుదధంల మునగఉండ, వట  తలలు పగలన 
సంగతన  కడ  గమనంచలదు.   అల  వట 
తలలనుండ  కరన  రకతం  కరంద  నలమద  పడ 
గడడకటటంద.  

అల  గడడకటటన  రకతనన  చూస,  దపలనునన 
ఒక  నకక  'మంసప  ముకక'  అనుకననద. 

వంటన  దనన  తనలన  ఆశ  పటటంద  దనక. 

ఇక అద అటూ-ఇటూ చూసుకలదు; 'ఆ తవ 
పటళళ  యుదధరంగనక  మధుభగం' 

అనకడ  గురతంచక,   ముందుక  ఉరక,  ఆ 
రకతప  గడడను  నకటం  మదలు  పటటంద. 

అంతక  ముంద  ఒకదననకట  ఢకన,  వనకక 
జరగన   గరరపటళుళ  రండ  మళల   పరుగున 
ముందుక  వచచ  ఢకననయ.   వరర  నకక  ఆ 
రండట  మధు  చకకకన,  నలగ 
చచచపయంద. 

సనననక  వళళన  సనుస  ఈ  జరగన 
దననంత గమనంచ- " అర!  మంసం ముకక 
మద  ఆశ   నకకను  ఈ  దశక  తచచంద!  అనన 

దురుగణలలకచడడద  దురశ  గద!"  అన 
ఆలచసూత  వనకక  తరగ,   చరువ  గటటకక 
చూససరక-  తన  దంగ  శషుుడ  కనబడలదు. 

"ఓహ!  ఆషఢభూత!  ఓ,  ఆషఢభూత!" 

అన  ఎంత అరచన  పరయజనం లకపయంద. 

అసతమసుతనన  సూరుుడ  వలుగులక  చయు 
అడడం  పటుటకన,  ఎంత  దూరం  వలైత  అంత 
దూరం  వరక  చూసూత,  వచచ  పయ  జనల 
దగగరక  పరుగులతత,  ఆ  మసగడ   గురుతలు 
చపప"ఇలంట  వడ,  ఒక  బంత   మసుకన 
పతుననడ-  వడ  మకమైన  ఎదురు 
పడడడ?"  అన  అడగుతూ,  అనన  దకకల 
వతక  వతక,   చవరక  తనను  ఆ  దురమరుగడ 
మసం  చశడన  గురతంచ,  తల  వంచుకన, 

నటూటరుచతూ  "పటళళ  యుదధంల   దూరన 
నకక, ఆషఢభూత చజకకన నను- ఇదదరమూ 
మ  సంత  తపపల  వలలన  చడడము.   ఇక  ఏం 
చసతం?" అన బధపడడడ ఆ దంగ సనుస.

ఈ కథ చపప, కరటకం  ఇల అననద:

(మగతద మళల వచచ మసం..)
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మయబంత 
రచన: V.వషుు, పదవ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

అనగనగ   ఒక  ఊళల  వషుు  అన  పలలవడ 
ఉండవడ.   వషుు  చల  తలవైన  పలలవడ. 

అతనక  వజఞనశస  పరయగలంట  చల  ఇషటం 
ఉండద.   రజ  ఏద  ఒక  పరయగం  చసూత 
ఉండవడ.  వళల  బడల చకకన పరయగశల 
ఉండద ఒకట.  అందుల రకరకల పరకరలు, 

చల  రసయనలు  పటట  ఉండవ.   వలు 
చకకనపపడలల  వషుు  ఆ  రసయనల  పరుల 

చదవ,  వటన  గురంచ  అడగ  తలుసుకన 
మురసపతూ ఉండవడ. 

"మకకలల  కడ  రసయనలు 
ఉంటయర,  మటటలకడ  ఉంట-ై  అసలు 
రసయనలు  లన  పదరథమ  లదు"  అన  వళళ 
సైనుస  టచరు  గరు  చబుతుంట,  వన  వన 
వషుుక  కతత  కతత  ఐడయలు  చల  వచచవ. 

అపపటనుండ  వడ  మకకలతట,  గడడతట, 
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మటటతట  కడ  పరయగలు 
మదలుపటటడ. 

"ఆ  రసయనలత  అంతగ  ఆడకర, 

ఏమతుంద ఏమ!" అనవడ వళళ చనననన. 
వషుు  వళళ  చనననన  కమమర  పన  చసవడ. 

ఆయనక వషుుకనన పరయగల పచచ తలుసు. 

జగరతతగ  ఉండమన   ఎపపడ 
హచచరసూతండవడ.  అయత  వషుు  మతరం 
ఆయన  మటలన  కటట  పరసవడ-  "వటత 
ఏమ  కదుల  చనననన!  ఇవనన  నజనక  వురథ 
పదరథలనట,  తలుస?  కంపనలల  ఇంతకంట 
చల  శకతవంతమైన  పదరథలు  వడతరట" 

అనవడ. 

ఒకసర  వషుు  సబుు  నళళత  బుడగలు 
చయటం  పరరంభంచడ.   రకరకల  సైజలల 
బుడగలు  వసుతంట,  సూరుుడ  కంతల  అవ 
రంగులు రంగులుగ మరుసుతంట వడక చల 
సంతషం  వసంద.  కన  కత  బుదధఎకకడక 
పతుంద?  ఆ  నళలల  రకరకల  రసయనలు, 

మకకల  రసలు  కలపటం  మదలు  పటటడ. 

రను  రను  ఆ  నళుళ  చకకబడ,  పదద  పదద 

బుడగలు  తయరవవసగయ.   ఆ  బుడగలు 
ఇపపడ తందరగ పగలటంలదు కడను! 

వషుుక  చల   ఉతసహం  కలగంద. 

'పరపంచంలకలల  అత  పదద  బుడగను  తన 
తయరు చసత ఎలగుంటుంద?' అనపంచంద. 

'అపపడ అందరూ తన పరును గననస బుక ల 
రసతరు.  మహలక  రంగులు  పసుకన, 

అందరూ  'వషుు-వషుు-వషుు'  అన 
అరుసుతంటరు!' 

ఇక  వషుు  ఆగలకపయడ-  ఆ  నళుళనన 
బకకటుటను  పటుటకన  దగగరలన  ఉనన  ఒక  పదద 
కండను  ఎకకడ.   పదద  బుడగనకదనన 
ఊదటం  మదలు  పటటడ.   ఇపపడ  నళుళ 
చల  చకకగ,  జడడగ  ఉననయ. 

సూరుకంతల  మరుసుతననయ.  వషుు 
సంబరంగ  ఊదుతుంట   పదద  బుడగ  ఒకట 
తయరవవసగంద.   ఎంత  ఊదత  అంత 
పదదదతుననద.   పగలటటల  లదు  అద!  వషుు 
ఉతసహం  అవధులు  దటంద.   ఊదుతూ 
పయడ.  అద ఇంక పదదదైంద.  వషుుకంట 
పదదదైంద..ఆరడగుల  ఎతుత..పద 
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అడగులు..ఇరవై  అడగులు.. 

చూసూతండగన అద తటచటటంత పదదదైంద! 

వషుు  ఒకసర  ఊదటం  ఆప,  దూరం  జరగ 
చూసుకననడ  దనన-  తృపతగ.   అంతలన 
గలవలలనమ,  అద  బకకటలంచ  వడవడంద. 

జర,  దరులకంటూ  పసగంద  కరందక. 

పైనుండ వషుు  దనన చల సంబరంగ చూసూత 
గంతులు  వయసగడ.  అద  పగలలదు! 

రనురను  వగం  పంజకన  కరందక 
దరులతుననద.  మదటల  అద  దరలటం  మదలు 
పటటనపపడ, దనక అంటన గడడపచలు, మటట 
దనక  అతుకకన,  దనతబట  దరల  పవటం 
గమనంచడ  వషుు-  అయత  ఇపపడ  దన 
బంకగుణం  ఎకకవైనటులంద-  బండలక 
బండల  దనలక  ఇమడపతుననై!  అద 
బండలనకదు-  అడడం  వచచన  వటన  అననటన 
మంగసుతననద!  రళుళ,  చటుల,  తుపపలు-  ఏవ 
అడడమసత  అవ ఆ బుడగలక చరుకంటుననై.

  

చూసూతండగన  ఆ  బుడగ  ఊళళక 
పరవశంచంద.  ఇళళక  ఇళుళ  ఆ  బుడగలక 

చరుకంటుననై.  మనుషులంత  ఆ 
బుడగలపల  అతుకకన  గంగరలు 
కడతుననరు.   ఊరంత  కకవకలంైద. 

ఎవరక  తచన  దకకల  వళుళ 
పరుగడతుననరు. బంత అననటనమంగుతూ 
ఇంక ఇంక పదదదతూ పయంద! 

వషుుక  చమటలు  పశయ.   ఆ 
బంతనలగైన  ఆపల.  దనన  ఎలగైన 
పగలగటటయల! ఎలగ? ఆ కంగరుల వడక 
తను  ఏఏ  రసయనలు  వడడ,  వట 
వరుగుడ  ఏమట-  ఏమ  గురుతక  రలదు. 

వృధగ  వడ  దన  వనక  పరుగడతూ 
'కపడండ,  కపడండ'  అన  అరవటం 
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మతరం చయగలగడ. 

బుడగ  వషుు  వళళ  ఇంట  సమపనక 
వచచసరక,  వషుు  వళళ  చనననన  ఒక  గునపనన 
ఎరరగ  కలచ  సరచసుతననడ.  ఈ  అరుపలూ 
పడబబులూ వన, ఆయన దనన చతబటుటకన 
బయటక  వచచడ.   చూసత  పరమ 
భయంకరమైన  బుడగ  ఒకట,  సూటగ  తమ 
ఇంటమదక  వసుతననద.  ఆయన  ధరైుంగ  తన 
చతలన  గడడపరను  ఎతత  పటుటకన  దన  మదక 
ఉరకడ.   బగ  వడకక   ఎరరగ  కలన  ఆ 
గునపం తగలగన, అంత వగంగ వసుతనన బంత 
ఠపలున  పగలంద.   దనలఇరుకకన 
హహకరలు  చసుతనన  మనుషులంత 
ఎకకడకకడక వసరయబడడరు!  ఆ బండలూ, 

రళూళ  తగల  కందరక  గయలయుయ 

గన,  'రకస  బంత  ఇక  లదు'  అనన  వసతవం 
అందరక  సంతషం కలగంచంద.  

 ఊళళ  వళలంత  చనననన  ధరైునన, 
సహసనన  కనయడరు.   చననననక 
పలమలలు  వస  ఊరగంప  చశరు.  'ఎంత 
కషటం  తలగంచడ!'  అన  పగడరు.   ఆ 
హడవడల వషుు  మలలగ జరుకన,  ఇంటల ఓ 
మూలన  నకక  కరుచన,  నదరలక 
జరుకననడ.   చల  సపటక,  చనననన 
ఇంటక  వచచ, "ఒర  వషూు,  ఇకమద  ఎపపడ 
రసయనలత  నక  తలన  పరయగలు 
చయుకర!"  అనంతవరక  వడక  మలకవ 
రలదు!   మలకవ  వచచక  ఆలచసత,  తన 
బుడగ  కథ   నజమ-కల  కడ  అరథం  కలదు 
వడక! 
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మూగ పరమ 
రచన: G.వరలక, 7 వ తరగత, పరకృత బడ, చననకతతపలల. 

కతతపలలల నరసమమ అన  ఒక పద ముసలమమ 
ఉండద. ఆమ భరత నరసపప వుసనలక బనస. 

కలక  వళళ  సంపదంచన  డబుంత  నరసపప 
తగుడక,  పకటలక  సరపయంద.  ఆ 
ముసల  వయసుసల  నరసమమ  రజ  తండక 
వతుకకన  పరసథత  దపరంచంద.   దనక 
తడ  నరసపప  బరువ  ఎలగూ  ఉననద!  ఆ 
దగులుత నరసమమ చకక శలుమైంద. 

అంత  గడడ  పరసథతులలనూ  ఆమక  ఆసర, 

ఒక  కకక.   ఐదళల  కరతం  నరసమమ   రడడమద 

పతూ  ఉంట,  కళళక  చుటుటకన  'కయ 
కయ'  మననద  అద.   'చననపలల  ఎల 
బరతుకకంటుంద?'  అన  జలపడ,  నరసమమ 
దనన  ఇంటక  తసుకచచ  సకంద.   తనక 
లకపయన  దనక  పటట  పంచంద  దనన. 
ఇపపడ  ఆకకక  నరసమమక  ఆసర 
అయుంద.   రజ  నరసమమకసం  అద 
ఒకకటకకటగ  కటటపలలలన  ఏరుకచచద. 

నరసమమక  ఒంటలబగుండక  పడకన  ఉంట, 

అద  సంతంగ  దుకణనక  పయ,  ఏ 
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వసుతవకవల  దుకణదరుక   చూపంచ 
మర  తచచపటటద.  

నరసమమ  ఆ  కకకను  ఎపపడ 
కటటయలదు.   దనన  సవచఛగ  తరగనచచంద. 

పదదయుకదద  అద  తన  ఆహరనన  తన 
సంపదంచుకవటం  మదలుపటటంద. 

అడవల పకలన, చనన చనన జంతువలన వటడ 
తన  వచచద.   ఆపైన  నరసమమక  సహయం 
చసద.  నండ జటుటత, సంహంలగ  బలంగ 
ఉండ  ఆ  కకకను  చూసత  ఊళళవళళక  ఒక 
వంక భయం, మరక వంక ఆశచరుం కలగవ. 

అల  చల  రజలు  గడచయ.   ఒక  రజ 
పరదుదనన  కకక  ఇంటక  వచచసరక  నరసమమ 
లవలదు.  తవమర ైన  జవరం  వచచందమక. 

కకక  తనక  చతనైన  సపరులు  చసంద.  కన 
పదదగ  పరయజనం  లకపయంద.   నరసపప 
అయత  ఆమను  అసలు  పటటంచుకనలదు! 

అల  మంచం  పటటన  నరసమమ  ఇక  లవలదు. 

నలుగు  రజలు  బధపడ,  చవరక 
చనపయంద.   నరసపప  యధవధగ  తన 
బరతుక తను బరతకసగడ. 

కన  కకకక  మతరం  చల  బధ  వసంద. 

నరసమమ  పడకనన  మంచం  పరకకన  పడకన, 

అద  చల  రజల  పటు  అసలు  లవనలదు. 

చవరక  నరసపప  దనన  చదరంచుకన 
తరమసరక,  అద  లచ  ఊరంత  తరగంద. 

అంత  లవగ,  బలంగ,  సంహంలగ  ఉనన 
కకక  ఇపపడ  సననగ,  బలహనంగ 
అయపయంద.   జలకదద  ఎవరైన  ఏమైన 
పటటన  అద  కనసం  ఆ  తండన  వసనైన 
చూడలదు.   అల  కదద  రజలు  ఊరంత 
తరగన  తరవత  అద  నడచుకంటూ 
అడవలక  వళళపయంద.   తరవత 
మరపపడ ఎవవరక కనరలదు.  

'మూగపరణ-  దనక  నరసమమ  అంట  ఎంత 
పరమ' అనుకననరు ఊళళవళుళ.
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మసనక మసం 
అరబయ జనపద కథ 
సకరణ, కథనం: S.తరవణ, 10 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 
చలకలం  కరతం  అరబయ  దశంలన  ఒక 

పలలటూరల  అబుదలల  హసన  అన  యువకడ 
ఉండవడ.   అతనక  పళళ  నశచయమైంద. 

పళళకతురుకసం  నగలు  కనుకకరవల. 

అతన  తండర  హసన  క  డబుులచచ, 

"నయన!  న  భరుక  ఎలంట  నగలు 
చయంచుకంటవ,  మర  న  యషటం.   ఈ 
డబుు  తసుకళళ,  పటనంల  నక  నచచన  నగలు 
చయంచు.   పటనంల  మసలు  ఎకకవ. 

జగరతత  మర!  కతతవళలను  తందరపడ 
నమమక!"  అననడ.   హసన  ఆ  డబుును 
జగరతతగ  బనను  జబులదచుకన,  పటనం 
చరుకననడ. 

హసన  తలవైనవడ  గన,  అమయకతవం 
పలు  కంచంఎకకవ.   కంత  సప  అతను  ఆ 
నగరంలన వంతలు-వశషలను నరు వళళబటట 
చూసూత  తరగడ.   అయత  ఎంత  తరగన 
నగల  దుకణం  మతరం  కనపంచలదు  అతనక. 
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చవరక  ఇక  చసదమ  లక,  దగగరలన  నలబడడ 
మనషనకడన  'ఈ  ఊళల  నగలదుకణం 
ఎకకడంద?'  అన  అడగడ.   అకకడ 
నలబడడవడ పరు జలలుదదన.  నజనక వడక 
పదద  మసగడ.   అమయకలను  మసం 
చస  డబుు  లకకవటమ  అతన  వృతత! 
హసనక ఈ సంగత తలదు కద, పపం!  

జలలుదదన  హసనను  పరకగ  చూసూత 
"నగల  దుకణమ,  నక  తలకం?  బగ 
తలుసు.  అయన  ఎందుక  బబూ,  నకద?" 

అన  అడగడ,   మరక   అమయకడ  తన 
చత  చకకనందుక  లలపల  సంతషసూత. 
హసన  ఆ  సరక  బగ  అలస  ఉననడమ, 

అడగనద  తడవగ  తన  పరు,  ఊరు,  పళల 
సంగత,  తన  దగగర  ఎంత  డబుుననద-  అంత 
చపపశడ జలలుదదనుక.  

డబుు  మట  వనగన  జలలుదదన  కళుల 
మరశయ.   "చూడ  బబూ!  ఈ  నగరంల 
చల  మంద  మసగళుళంటరు;   జబు 
దంగలుంటరు.   ఇల  న  దగగర  డబుునన 
సంగత  ఎవవరక  చపపకడదు.  నక  చపపవ 

కబటట  సరపయంద  గన,  మరకరైత  న  పన 
ఇవలటత  ఆఖరయుద"  అననడ. 

"అవనవను,  మ  నననకడ  ఆ  సంగత 
చపపరు  నక,  మరచను"  అననడ  హసన, 

ఒకంత  సగుగ  పడతూ.   "పరవలదుల. 

నవంట  ర.   ననున  నక  కవలసన  చటక 
చరుచతను"  అన,  జలలుదదన  వడన  తన 
వంటబటుటక పయడ. 

కదదసప  నగరంల  ఆ  వధ-  ఈ  వధ 
తపపసరక,  హసన  క  ఆకలైంద.   "అయు! 
ఆకలగ  ఉండకడదు.   నక  తలసన  ఒక 
హటలుంద.  చకకన మంసం దరుకతుంద 
అకకడ"  అన,  జలలుదదన  అతనన  ఒక 
హటలలక  తసుకళళ  కరచబటటడ. 

పదరథలు  వచచలగ,  వడ  బయటక  వళళ, 
తన  కతురు  అమనత  రహసుంగ 
మంతనలడ,  హసనక  ఎల  టకర 
వయలనరుయంచ,  తరగ  వచచ 
కరుచననడ. 

వళళదదరూ  భజనం  ముగంచ  బయటక 
వచచసరక,  అటువైపనుండ   అమన   గటటగ 
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ఏడసూత  వచచ   హసన  చయ  పటుటకననద. 

"ఏంటద,  వదులు!  న  చయు  వదులు!" 

అననడ  హసన  కంగరుగ.   "ఇపపడ  ఇక 
ననున  తపపంచుకన  పలవ.   నతట  న 
జవతం" అననద అమన గంతు పంచ.  

ఆ  సరక  దవన  పయ  మనుషులందరూ 
అకక  డ  గుమగూడరు.   వళళంత  "పపం! 

ఆడకతురు!"  అన  జల  కరపసూత  "ఏమైంద 
తలల! ఏమట న బధ?" అన అడగరు. 

"చూడండ  బబూ!  ఇతను  న  భరత. 
వపరతంగ తగుతడ.  మ ననన ఇతనన మ 
యంటల  ఇలలరకప  అలులడగ 
పటుటకననడ.."  అన  అమన  ఇంక 
ఏదచపపబతుండగన  "పచచ  అబదధం.  ఈమ 
ఎవర  నక  తలదసలు"  అన  మతుతకననడ 
హసన. 

"చూశర,  ఇద  వరస!  ఇతన  పరు  అబుదలల 
హసన,  ఊరు  ఫలన"  అన  వవరలననచపప, 
"కదంటడమ అడగండ. నను అతన భరున 
అన మకైన నమమకం వసుతంద." అననద అమన 
ఏడప పండసూత.  

"అవనన  నజమ,  గన  నక  మతరం  ఈమ 
ఎవర  తలదు"  అన  ఎంత  గణగన  హసన  న 
అకకడచరన వళలవరూ నమమలదు.  "న య 
తగుబతు  మగుడ  మ  ఇంటల  ఉనన 
సమమంత  దంగలంచ  ఎకకడక  పరపవలన 
బయలుదరడ.  నననటనుండ వతుకతుంట 
ఇపపటక దరకడ- న అదృషటం బగుండబటట. 
కవలంట   అతనన  సద  చయుండ"  అనగన 
జనలు  హసన  జబులల  వతక,  అతను 
నగలకసం  తచుచకనన  డబుును  బయటక 
లగరు.  

ఆలగ  జలలుదదన   అమన  తండరలగ 
వచచ,  మరకంత  మసల  జడంచ,  ఆ 
డబుును  కసత  చత  పచుచకన  చకక 
పయడ-  "అమమ! న మగుడ,  నువవ 
మ ఇషటం- న యంటల ఉండటం ఇషటం లకపత 
అతను  ననున  ఎకకడక  తసుకళతడ  అడగు- 

ఇదదరూ అకకడక పండ" అన చబుతూ. 

అమన  హసన  చయపటుటకన  లగుతూ 
"నువవ వచచయు. మ ననన ఇంటలన ఉండ 
నరు  మూసుకన"  అన  ఏడవసగంద. 
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హసనక  అపపటకగన  తలవ  రలదు. 

"వళలదదరూ  తడ  దంగలు!  తనన  మసంచస 
తన  డబుును  ఎతుతక  పతుననరు!"  ఈ 
వషయం  అరథం  కగన  వడ  అమన  చతన 
దరకపచుచకన,  వంట లకకన పసగడ. 

"బగన ఉందయు, మ వరస! భరు భరతల 
మధు  తగవలటలుంట  ఇంటల 
తరుచకవలగన, ఇల రచచకకకవచచ?" అన 
అకకడ మూగన జనలంత ఎవరదరన వళుళ 
పయరు.  

కంత  దూరం  పయక,  హసన  అమనన 
"నజం  చపప.  నువవవరు  అసలు?"  అన 
అడగడ.  "జలలుదదన  మ  ననన.  నలంట 
వళళన  మసం  చయటమ  మ  వృతత. 
అరథమైంద  గద,  ఇక  ననున  పన"  అన  నవవ, 

చయు  వడపంచుకబయంద అమన. 

"అటుకదు,  ఇటు,  నడ.  ఇపపడ  నను 
న  భరతను.  పదమంద  ఎదుట  నువవ  అల 
పరమణం  కడ  చశవ.  మ  ననన  కడను. 

కనుక    ననటల  చబత  నువవ  అటల  చయల. 

మన  దశప  చటటం  పరకరం  భరులు  భరత  ఆసత 

కంద లకక. ర, నువవ!" అన, హసన ఆమను 
సంతక తసుక వళళడ. 

ఆ  రజలల  అరబయ  దశప  సంతలల 
మనుషులన  బనసలుగ  అమమటం,  కనటం 
జరుగుతుండద. ఇపపడ హసన సంతల తన 
భరు  'అమన'ను  బరనక  పటటడ.   ఒకరు 
వంద  దనరలు  ఇసతమంట  ఒకరు  వయు 
ఇసతమంటుననరు.  అమన  'వడ అసలు న 
భరత కదు ' అన ఏడసుతననద.  

సంగత  తలస  జలలుదదన  కడ  ఆదర 
బదరగ  అకకడక  చరుకననడ.  "న 
కతురు!  న  కతురు"  అంటూ.   "న 
కతురు  కదు-  న  భరు!"  ఇందక  రడడ 
మద  పదమంద  ఎదుట  ఈమను  నక 
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అంటకటటశవ  కద  నువవ!"  అన  మంకపటుట 
పటటడ  హసన.   ఆ  గడవ  వన  రజభటులు 
అందరన  పటుటకన  పయ  నుయధకర 
ముందు  నలబటటరు. 

నుయధకర  ముందు  హసన 
నరభయంగ జరగందంత చపపడ.  అమన, 

జలలుదదనలు  గతంల  అనకమందన 

మసగంచన  వషయం  కడ  వలుగులక 
వచచంద.   దంత  నుయధకర  హసనక 
డబుులు వనకక ఇపపంచటమగక, నరసుతలను 
కఠనంగ  శకంచడ.   తలవగ  నరసుతలను 
పటటంచనందుక  హసన  ను  పరశంసంచడ. 

ఆపైన  హసనక  నగల  దుకణం  సులభంగన 
దరకంద! 
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 వల ుగమ మ! జకలు
సందప: ఏంటర  కరంట  పయన  ఇంటల  దపం పటటలదంట?

పరశంత : మ ఆవడ  చదువకంటందర, అందుకన.

సందప: అయత?

పరశంత:  " ఇలలల చదువ- ఇంటక  వలుగు" అననరుకద, ఇక వర దపం 
ఎందుక, దండగ? 

చ కక న  మ ర గ ం!

రము: దమలు వపరతంగ ఉననయ. ఏం  చయల  అరథం కవటలదు.

రమష: ఓ పన  చయు- ఇంటక  ' టులట'   అన   బరుడ  పటుట,  'ఇలుల ఖళగ 
ఉందగద'  అనుకన,  దమలు లపలక  రవ.



నజం దగదు    
అనంతపరం జలల జనపద కథ.    

సకరణ, సవరణ: c.కంతమమ, 8 వ తరగత, పరకృతబడ.   

సతమమ   చకకన  చుకక.  పైగ  గరభవత. 

అయన  ఆమ  మగుడ  ఆమను 
చదరంచుకనవడ.   అతత-మమ  ఇదదరూ 
ఆశపతులు.  అడగనంత  కటనం  తలదన 
ఆమను ఎపపడ తడతుండవళుళ.  'నువవ 
చచచపత మ కడకక మళళ పళళ చసతం" అన 
సధంచవళుళ.   సతమమ  ఇవనన  భరసూత 
జవతనన ఎలగ ఒకల నటుటకచచద. 

సతమమక మంసంకర అంట చల ఇషటం. 

ఒకరజన అతత మమ  మంసం కర చశరు. 

తర  సతమమ  తనలనుకనసరక,  వళుళ 
"కందకటట  పరతగ  అయపయంద-  చనుకళళ 
కందకటట  తసుకర"  అన  పంపంచరు. 

సతమమ చనుక వళళ తరగ వచచలగ ఆమ అతత, 
మమ,  భరత  ముగుగరూ   కరను  పరతగ 
లగంచశరు.   అంతకకండ,  రడడమద 
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దరకన  పమునకదనన  ముకకలు  చస,  దనన 
వండ పటటరు సతమమకసం! 

ఆకలగ  ఉనన  సతమమ  పపం,  ఆ  పము 
చరున తననద.   తనగన ఆమక వంతులు-

బదులు  మదలయుయ.   నలుగైదు 
గంటలపటు  ఆమ  బధపడన 
అతతమమలుగన,  భరతగన  ఆమను 
పటటంచుకలదు.   చవరక   ఊర  చవరనునన 
తటలక  పరుగతతన  సతమమ  అకకడ 
చనపయంద. 

"అయు  న  భరు!  చనపయంద"  అన 
దంగ  ఏడపలు  ఏడచ,  భరత,  అతత-మమలు 
కలస  ఆమను  అకకడ  సమధ  చసస,  'పడ 
వరగడైంద' అన సంతషపడడరు.  తవరలన ఆ 
సమధ  మద  చల  అందమైన  పలు- 

చమంతులు,  గులబలు,  గుండమలలలు 
పసయ. 

ఈ  సంగతంత   తలదు,  సతమమ 
తలలదండరలక.   వళుళ  పపం,  సతమమక 
శరమంతం  చదదమన  బయలుదర  వచచరు. 

ఇంక ఊళళక పకన వళళక ఒక చకకన  తట 

కనబడంద.   ఆ  తటల  ఒకచట  అందమైన 
పలు  కనబడత,  సతమమ  చలలలు  తన  అకక 
శరమంతం  కసం  ఆ  పలు  తదదమన  వళళంద. 

ఆమను చూడగన అకకడనన చమంతులు 
"రవదుద చలల! 
రవదుద చలల! 
వసత పరమదం చలల! 
పము తనపసతరు! 

వళలప చలల" అన పడయ. 

సతమమ  చలలలు  గబగబ  వనకక  వళళ  వళల 
అమమత  "అమమ!  అకకడ  అకక  మటలు 
వనబడతుననయ.  చమంతులు  ఏమమ 
చబుతుననై,  నువవ  పయ  చూడ"  అననద. 

"పలు  మటలడద  ఏమట",  అన  సతమమ 
తముమడన పంపంద వళలమమ. 

వడన చూడగన చమంతులు 
"రవదుద తముమడ! 

రవదుద తముమడ! 

వసత పరమదం తముమడ! 

పము తనపసతరు, 

వళళప తముమడ!" అన పడయ. 

23



వడ కడ వనకక వచచక ఈసర సతమమ 
తలల  సవయంగ  వచచ  చూసంద.   ఆమను 
చూడగన చమంతులు ఏడసూత 

"రవదుద తలల! 
రవదుద తలల! 
వసత పరమదం తలల! 
పము తనపసతరు, 

వళళప  తలల!"  అననయ.  వట  గంతును 
గురుత  పటటన  సతమమ  తలల,  "అయు!  పదండ 
తవరగ! సతమమక ఏద అయనటులంద.  వళుళ 
ఏద చసనటులననరు.  పయ చూదదం పదండ" 

అన,  అందరన  వంటబటుటకన  తవరతవరగ 
వళళంద సతమమ అతతగరంటక.  

వళలను  చూడగన  సతమమ  భరత,  అతత-
మమలు అందరక పచచ వలకకయ గంతుల 
పడడటలైంద.   "మ  బడడ  సతమమ  ఏద?"  అన 
అడగత  వళుళ  నళుళ  నమలరు-  ఒకకకకరూ 
ఒకక  సమధనం  చపపరు.   సతమమ 
బంధువలందరక  మసం అరథమైంద. వళలంత 
ఆమ  భరతమద,  అతత  మమలమద  పలసు 

సటషనుల  ఫరుదు  చశరు.   ఆ 
ఫరుదుననుసరంచ   పలసులు  దరుపత  జరప 
సరక,  నజం బయట పడంద.  సతమమ భరతను, 

అతతను, మమను అందరన పలసులు జలైుల 
పటటరు.  దురమరుగలక తగన శకల పడడయ. 

ఇపపడ  సతమమ  సమధ  చుటూట  చకకన 
పలతట ఏరపడడద. 

దన  చుటూట  పలలలు  ఆడకనందుక  ఆట 
సథలం తయరంైద. 

పలలలంత  సంతషంగ  ఆడకంటుంట, 

చమంతులు పడతుననై- 
"రండ రండ పలలలూ! 

చకకన పలలలూ! 

ఆడకండ, పడకండ, 

మంచ వుకతలుగ ఎదగండ! 

కలలలదుద, కపటం వదుద, 
అందరు ఒకటనండ! 

రండ రండ పలలలూ! 

ఆడకండ పలలలూ" అన. 
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నమమ-దనమమ 
సకరణ: T.పతనన, 9 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

ఒకసర ఒక ఋష  అడవల పతుననడ. ఎండ 
మండపతుననద. అపపడయనక ఒక నమమచటుట 
కనబడంద. "రండ సవమ!  న నడన కరచండ! 

న పళళ రసం తగండ" అన పలచంద నమమ. 
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ఋషక నమమ చటుట చల నచచంద. "నకక 
వరం ఇసతను నమమ! అయత ఇపపడ కదు. 

సరగగ నల తరవత,  కండల అవతల  ననుండ 
గుహక ర, నువవ. సరన?" అననడ. 

"సర"  అన,  నల  తరవత  కండలు 
దటందుకన  బయలుదరంద  నమమ.  దరల 

పరులన  చటటకట  కలసంద  దనక.  చనన  చనన  ఆకలత,  వకరంగ  ఉంద  అద. "ననూ 
వసతనమమ, నత! ఋషన ననూ చూసతను" అననదద. 

"సర"  అన  దనన  వంట  బటుటకన, 

కండలు దటటం మదలటటంద నమమ. 

దట  దట  నమమక  చల  అలసట 
వచచంద.   "నువవ  ముందు 
నడసుతండ"  అన  పరులన  చటుటను 
ముందుగ  పంపంద  అద. 

పరులన  చటుట  గుహను  చరుకన  సరక,  ఋష  కళుళ  తరచడ-  "ద,నమమ"  అన 
పలచడ. 
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పరులన  చటుట  భయపడతూన  ఋషముందుకళల  నలబడంద.  వంగ  నమసకరం 
చసంద.   "నను  నమమను  కదు.   నక  పరు  లదు.   నమమ  చటుటక  నరసం  వచచ, 

వనకబడడద.  కంత సపటల వసుతంద- ఆగండ!" అననద.  అంతలన నమమకడ అకకడక 
చరుకన ఋషక నమసకరం చసంద. 

ఋష  నమమ చటుటత "అందర నరసనన పగటట నక నరసం ఏంట? న రసం తగత ఎంత 
నరసంచన   మనుషుులకైన   నరసం  పయ  శకత  చకరుతుంద.  న  వతతనలను  ఎవవరూ 
తనరు.  అల  న  వంశం  వృదధ  చందుతుంద.  జంతువలు  ననున  బధంచకండ  నక 
ముళళను పరసదసుతననను.  సంతషంగ బరతుక" అననడ. 

చటుల  రండ  నమసకరం  చస  వనకక  తరగయ.  అపపడ  ఋష   రండవ  చటుటత 
అననడ  "నక  పరు  లదనుకక.  ఇందక  ననున  పలచనుకద,  'ద,నమమ'  అన? 

ఇకనుండ  న  పరు  అద.   న  వతతనలు  తనందుక   ఎకకడకకడ  మనుషులూ 
తహతహలడతరు.   న  పండల  తకక,  గుజు-  అనన  మందులుగ  పనక  వసతయ. 

మరదదరూ మనవజతక  దవడచచన వరలుగ పరుగంచుతరు.  సంతషంగ వళళండ" 

అననడ. 

ఆనటనుండ  నమమ,  దనమమలు 
మనవలక  శకతన,  ఆరగునన  అందసూత 
ఉననయ.   నజంగన  అవ  మనక 
దవడచచన వరలైనయ!
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కడ అందం 
సకరణ: N. అశక కమర, 9 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 

ఒక  ఊళళ   కడపంజ  ఒకట  ఉండద.   అద 
చల  అందంగ  ఉండద.  రంగురంగుల  రకకలు, 

పదద  పదద  కళుళ,  బలమైన  గళుళ,  చకకగ  వంప 
తరగన  ముకక,  ఎరరన  తురయ-  తన  అందం 
చూసుకన  అద  మురసపతుండద.   ఎపపడ 
"ఇంక  ఎనన  సకలు  చసుకవల?"  అన 
ఆలచసూత  ఉండద.  మగత  కళుల  తనంత 
అందంగ లవన  చననచూప చూసద.  

రైతు  ఇంట  ముందు  ఒక  పదద  చటుట  ఉండద.  ఆ 
చటుట మద ఒక గరదద నవససూత ఉండద.  ఎలగైన ఈ 
కడన తనలన దనక చల ఆశగ ఉండద.  'అదను 
చూస ఎగవసుక పదం' అన చల కలం పటు వచ 
చూసందద. 

ఒకసర  కడ   చటుట  కరంద  పరుగులను  ఏరుకంటుంట  'ఇద  అదను'  అన  గబుకకన  మదక 
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దూకంద గరదద.  
ఏమరుపటు లన కడ మరుపలగ పయ, 

ఆ చటుటకనన తరరల దూరంద. 

గరదదక  తలుసు-  తను  ఎంత  పరయతనంచన 
తరరల  దకకనన  కడ  తనక  చకకదన. 

అందుకన   అద  అననద-"కడ  మరదలూ,కడ 
మరదలూ!  న  అంత  అందమైన  కడ  ఎకకడ 
లదన  పరపంచంల  అనన  పకలూ 
చపపకంటుననయ.   అందుక  నను  ననున 
చూడటనక వచచను. నువవ న ఇంట పరకకన ఉండటం నజంగ నక గరవకరణం!"అన. 

వరర  కడ  ఆ  మటలక  పంగపయంద. 

"ఇననళలక  న  అందనన  గురతంచ  పక  ఒకట 
ఎదురంైద"  అన  కలుకకంటూ  బయటక 
వచచంద. 

వచ చూసుతనన గరదద  ఒకక ఉదుటున దనమదక 
దూక పటుటకపయ, చంప తనసంద. 

29



పరవరతన 
'అలలర  పలలలల  పరవరతన  ఎల  వసుతంద?'అనన  పరశనక  సమధనం  దరకటం  నజంగ  కషటం.  సందరభలు  
కలస  రవల,  పరసథతులు  అనుకలంచల,  ఓపకగ  పరయతనంచ  పదదలూ  ఉండల.    అలలర  వషుుల  
దనంతట అద వచచన మరుప  గురంచ చపప ఈ సద సద  'యదరథ'కధ 'చూడండ. 

రచన: V.భసకర, పదవ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 
అనగనగ  ఒక  ఊరు.   ఆ  ఊరపరు 

పతచరువ.   ఆ  ఊరల  ఒక  పద  కటుంబం 
ఉండద.   ఆ  కటుంబంలఅమమ,  ననన, 
వళళదదర  కడక  వషుు  అనవడ- 

ఉండవళుళ.   వడన  వళళ  అమమనననలు 
బగ చదవసూత ఉండవళుళ- కన వషుు మతరం 
ఏమ  చదవకండ,  సూకలుల  పలలలత 

పటలడతూ,  చడడమటలు  మటలడతూ, 

అలలర  చసూత  ఉండవడ.   ఎలగ  ఒకలగ 
వడ  5 వ  తరగత  వరక  ఉనన  ఊళళన 
చదువకననడ. 

అపపడ  వళల  అమమనననలు  వడన  చూస 
"ఇకకడ  ఉంట  వడ  చల  అలలరపటటపతడ. 

వడన  వళల  మమ  ఇంటల  ఉంచ 
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చదవంచటంమంచద"  అనుకననరు.   వళళ 
మమ  కడ  దనక  ఒపపకన,  సలవలల  వచచ 
వడన  పలుచుక  పయ,  వళళ  ఊళళ   ఉనన 
ఒక చననబడల చరపంచడ వడన.  

ఆ  బడల  పలలలన  కటటరు.   వళుళ  చదవత 
చదవసతరు;  లకపత  కడ  ఏమఅనరు.   ఆ 
బడల  చరుకననక  కడ  వషుు  అలలర 
మనలదు.   ఎపపటలగన  ఉననడ.   ఈ 
వషయం  తలుసుకన,  వషుు  వళళ  మమ 
మదటగ  మటలత  చపప  చూశడ. 

అయన  కడ  వషుు  మరకపవటంత  వళల 
మమక  కపం  వచచ,  వషుున  కటట,  తటట, 
కసురుకన  చపపడ.  ఏం  చసన  వషుుల 
మరుప  రలదు.   ఎపపటలగన  అలలర 
చసుతననడ. 

వషుుక మంచ సనహతుడ భసకర.  భసకర 
కడ  అలలర  పలలవడ;  కన  అతనుకడ 
వషుుక  ఎనన  రకలుగ  చపప  చూశడ. 

"వషూు!  మ  అమమనననలు  నకసం  ఎంత 

కషటపడ  పనచస  ననున  చదవసుతననరు.  మ 
మమవళుళ  కడ  నగురంచ 
తనునకలడతుననరు.  ఇల  చసత  ఎలగ?" 

అన  చపప  చూశడ.   ఎంత  చపపన  వషుుల 
మతరం పదదగ మరుప వచచనటుల లదు. 

అయత  కలం  గడచకదద  వషుుల  చల 
మరుప  వచచంద.   అలలర  కదద  కదదగ  తగగ 
సగంద.   ఏడవ  తరగతల  తను  అలలర 
చయకండ  బుదధగ  చదువకననడ. 

పటలటలు  తగగంచశడ.   ఏడవ 
తరగతలమంచ  మరుకలు  వచచసరక,  వడక 
చదువంట ఇషటం పరగంద.  అలలర అలలరగన 8-

9  తరగతులు  చదవన  వషుు,  ఆపైన  పదవ 
తరగతల  ఎంత  చకకగ  చదవడంట, 

వడపపడ  500 కంట  ఎకకవ  మరుకలు 
తచుచకవలన   అనుకంటుననడ! 

(అంతకంట  గపపసంగత  ఒకటుంద-  చల 
చకకన కథలు రసుతననడ, కలపంచ -కలపంచ!)
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సందరు చదువ 
రచన: N.అశవన, 10 వ తరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 
కతతపలలల  నవసంచ  రమయుక 

ఒకకగనకక  కతురు  సందరు.   పరుక 
తగగటల సందరు చల అందంగ ఉండద.  పదవ 
తరగతల ఉనన సందరు, వళల బడల  ఏ  పట 
జరగన  అననంటలనూ  మదట  సథనంల 
ఉండద. 

రమయు  ఆరథక  సథత  అంతంత  మతరమ. 

పరుక  రతైగన,  ఆయనకనన  మూడకరల 
చనునుండ   వచచ  ఆదయం  కటుంబ 
అవసరలక ఏమతరం సరపయద కదు.  "మ 

అమమయ  కడ  పదదదవతుననద.  ఇక  పళళ 
చసయు.   లకపత  రపపదుదన  కటనం 
ఎకకడనుండ  తసతవ?  పళల  కన  బడడ-గుండల 
మద కంపట" అనటం మదలుపటటరు అతన 
పరచయసుతలు. 

వళల  ఒతతడక  లంగన  రమయు,  ఇంక 
పదహరళలయన  రన  సందరుకసం  పళల 
సంబంధలు  చూడటం  మదలుపటటడ. 

ఒకరమట,  చసుకంటమన  పదమంద 
ముందుకచచరు.   వచచన  వటల   తనక 
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నచచన  సంబంధనన  ఒకదనన 
నశచయంచశడ రమయు. 

అయత  సందరు  మతరం  పళళ  చసుకనన 
మండ కసంద.  అంత  చనన  వయసుసల పళళ 
చసుకకడదన  తలుసు,  ఆమక.  అదగక, 

పరభుతవం  బలువవహలను  నషధంచంద 
కడనూ-  "పదధనమదళుళ  నండన 
అమమయక   పళళ  చయటం  చటటరతునరం" 

అన  సందరు  చదువకన  ఉననద.  కన   ఎనన 
వధలుగ  చపపన  రమయు  ఒపపకలదు. 

'పళల  ఆపటం  వలవదు'  అన  తలచ  చపపశడ. 

సందరు  ఏడచంద,  అలగంద,  'నక  ఇంక 
చల  చదువకవలన  ఉంద'  అననద-  ఎంత 
చపపన రమయు మతరం పటటంచుకలదు. 

ఇక  'వచచ   వరమ    పళల'  అనగ  సందరు 
ఇంటలంచ పరపయ,  హైదరబదు వళళ  రలైు 
ఎకకసంద!  

అయత  ఆమ  అదృషటం  కదద  అద  రైలుల 
ఎకకరు,  వళళ  సషల  అయువరు.   బగ 
చదువకన  సందరు  అంట  ఆయనక  పరతుక 
అభమనం  ఉండద.  "ఏమమ,  సందరు, 

ఒకకదనవ  ఎటు,  బయలుదరవ?"  అన 
అడగరయన.  సందరుక ఏడప ఆగలదు. 

జరగందంత  చపప,  "సర!  నను  బగ 
చదువకంటను  సర!  ననున  ఏదైన 
హసటలుల  చరపంచండ  సర!"  అన  భరుమన 
ఏడచంద. 

వళల  సషల  అయువరు   మంచవడ, 

లకం  తలసనవడ  కడనూ.   ఆయన 
ముందుగ  సందరును  చవటుల 
పటటరు-"ఏమనుకంటుననవ  నువవ?  ఇటల 
ఒకకదనవ  రలైకకసత  ఎంత  పరమదమ 
తలుస, నక అసలు? పటటణలల ఎంతమంద 
మసగళుళంటర   నకమ  ఎరుక?  ఇంటల 
ఏమైన   కషటలసత,  పదదవళలత  చరచంచ, 

సమరసుంగ వటక పరషకరం వతకల తపప, 
ఇటల  ఇలుల  వదల  పరపతర?  పద   పద, 

వనకక.  నను  కడ  వచచ  ననున  మ  ఇంటల 
దగబడతను.  నను  చబుతనుల,  మ 
నననక"  అన.  ఆయన  కడ 
సందరుతబటు  తరవత  సటషనల  రలైు  దగ, 

ఆమను  వంటబటుటకన  రమయు  దగగరక 
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వచచరు. 

ఆసరక  సందరు  కనబడటంలదన 
రమయు  కటుంబం  అంత 
గందరగళపడతుననద.   సందరును 
చూడగన  వళల  పరణం  లచవచచనటలైంద. 

సషల  అయువరు  రమయును,  అతన 
భరును  పలచ,"అమమయ  ఇషటనక 
వలువనవవండ.  చదవనవవండ.  ముందు 
చదువ-ఆ తరవత పళళ! ఒక వళ చదవంచటం 
మక  కషటమనపసత,  మన  ఊరక  దగగరలన 
పరభుతవ  హసటల ఉంద-  అందుల చరచండ.  ఈ 
సంబంధం  వళలన  ఆగమనండ  కననళుళ.  ఏమ 
పరవలదు. అల చయుకపత, మ అమమయ 
భవషుతుత   నశనం  కద?"  అన  చపప 

ఒపపంచరు. 

అటు  తరవత  రమయు  తన  కతురును 
పళళ  వషయమై  ఒతతడ  చయలదు.  పరభుతవ 
సహకరంకడ  తడై,  సందరు  చకకగ 
చదువకననద.   పరత  తరగతలనూ  ఆమక 
బహమతులూ,  సకలర షపపలూ  వచచవ. 

పదద  చదువలు  చదవ,  పట  పరకలల  నగగ, 
సందరు   పరభుతవ ఆఫసర  అయుంద.  "ఎంత 
చకకన  ఆఫసర!"  అన  అందరూ  ఆమను 
పగుడతుంట,  రమయు  దంపతుల  కళుళ 
గరవంగ  మరసవ-  "అయు,  ఈ  పపక 
చననపపడ    పళళ  చసస  ఉంట  ఏమయద?  ఆ 
సషల సరు  దవడలగ  అడడపడడడ  కబటట 
సరపయంద." అనుకన వళుళ  పరతరజ.
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సుఖం ఎకకడ? 
రచన: P.రజమమ, పరకృత బడ, చననకతతపలల. 

కతతపలలల రజ అన పలలవడ ఉండవడ. 

వడక  పకలనన,  జంతువలనన,  చటలనన 
చల  ఇషటం.   రజ  అడవక  పయ   పటలు 
పడకంటూ  తరగటం,  వగులలక  దగ 
ఈతకటటటం చసుతంటడ.  

ఒకసర  వడక  జవరం  వచచంద.   ఎటు 
పయందుక  శకత   లకండంద. 

అమమనననలు  పనులు మనుకన కరుచంట 

ఎటల?  రజను  ఇంటలన  వదల  వళుళ  కలక 
పయరు.  ఒంటరగ  ఉనన  రముక  అడవ 
గురుతకచచంద. 'అడవల పకలు, జంతువలు 
ఎంత  హయగ  బరతుకతయ!  వటక  ఇనన 
కషటలుండవ.   చకకగ  ఎగురుకంటూ, 

పడకంటూ  తరుగుతయ;  ఆకల  వసత 
దరకన  పండలను  తంటయ,  అలసపత 
నదరపతయ! మనష బరతుక  కషటం.  నను ఇటల 
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మనషలగ  కకండ  ఏ  కందలు  లగన 
పడత ఎంత బగుండద! చకకగ అటూ ఇటూ 
గంతుకంటూ,  తట 
కందళలతఆడకంటూ, అడవల  దుంపలనన 
తరవవకంటూ,  దరకన  పండనలల 
రుచచూసుకంటూ..ఓహ!  భల  ఉండద!' 

అనుకననడ. 

అల  అనుకననడ  లద-  వడ  అడవల 
కందలైపయడ!   రజ  కందలుక  ఎంత 
ఉతసహం  కలగందంట  చపపలము.   అటూ 
ఇటూ చంగు చంగుమన దూక,  గంతులు వస, 

బరలడ-  రకరకలుగ  పరుగులు  పటట 
చూసంద.  దగగరలన   గనుసగడడల  పద  ఒకట 
కనబడంద.   ఇంకముంద?!  రజ  కందలు 
కడపర  చలకడ  దుంపలు  మకక,  హయగ 
నదరపయంద.   అంతల  దనక  కందళల 
గుంపకట  కలసంద.   ఆ  కందలు  పలలలత 
కలస  ఇద  కందలు  ఆటలు  ఆడంద.   ఇటల 
ఎనన  రజలు  గడచయ!  కందలు  పలల 
లకకపడత గద! 

అయత  అటల  సంతషంగ  బరతుకతునన 

కందలు  పలలను  ఒకరజన  నకక  ఒకట 
తరమంద.   దనునండ  తపపంచుకనందుక 
పపం,  రజ  కందలు   చమటలు 
కరకకకంటూపరరుగుపటటలస  వచచంద.  అటల 
పరుగతుతతుంట  దనక  ముళుళ  గుచుచకన 
పయయ;  చరమం  చరుకపయ  రకతం 
వచచంద.  ఆ  తరవతరజకలల  దనక  జవరం 
వచచసంద.   దగగరల  ఒకక  డకటరు  కడ 
లడయ.   కందలుక  పపం  నడచందుక 
కడ శకతలక కలబడపయంద. 

"అబు!  ఈ  కందలు  బరతుక  కషటమ. 

ఎపపడ  నకకలు  వంటబడతయ  చపపలం. 

జవరం వసత ..? ఇక చపపనవసరమ లదు. అసలు 
ఈ జనమ వదుద నక.  హయగ ఏ చటుట లగన 
ఉంట ఎంత బగుంటుంద! అసలు కదలలసన 
పన  లకండ,  గలక  చకకగ   కమమలన 
ఊపకంటూ,  అందరక  మలు  చస 
ఆకసజనును  అందసూత..భల  ఉంటుంద. 

బరతకత  చటుట  లగ  బరతకల."  అనుకననద 
రజ కందలు. 

అటల  అనుకననద  లద-  ఇటల  అద 
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చటటయపయంద! 

రజ చటుట  సంతషంగ ఊగంద.  కమమలన 
అటూ  ఇటూ  తపపంద.   దనమదక  పకలు 
వచచ  గూళుళ  కటుటకంట  మురపంగ 
చూసంద.   పక  పలలలక  పండల  తనపంచంద. 

"జనమంట  ఇద!  చటుట  జనమ  ధనుం.  ఎపపటక 
నను చటుటలగన ఉంటను" అనుకననద. 

అయన  ఆ  సంతషం  ఎనన  రజలు 
నలవలదు.   అనుకకండ  వచచన  పను 
తుఫను  దబుక  రజ  చటుట  కమమలనన 
వరగపయయ.   మండదైపయన  రజ 
చటుట  మళళ  ఇగురుల  వదదమనుకనలపల, 

కటటలు  కటటవళుళ  కందరు  దన  ముందు 
నలబడ ఆ మను గురంచ,  దనల ఉండ  చవ 
గురంచ మటలడకననరు! 

"ఇల  కదలలన  పరసథత  దురభరం.  నను 
గలల ఎగర పకనైత ఎంత హయగ ఉందున! 

ఎంత  గల  వసత   అంత  గపపగ  గంగరలు 
కడతను.  సవచఛజవతం పరతగ  న సంతం 
అవతుంద" అనుకననద రజ చటుట. 

మరుకణం  అద  పంచవననల  రమచలుక 
ఐపయంద. 

రజ చలక అటూ ఇటూ ఎగరంద. సంతష 
పడంద.   తటలల  తరగంద.   జమ  పళూళ, 
దనమమ  పళూళ  కరక  తననద.   కయలత 
సమనంగ   కసంద.  తట  పకలత  కలస 
ఆడంద.  "ఇల  బగుంద  సవచఛగ" 

అనుకననద. 

అయన  ఎంతకలం?  ఒకరజన  అద 
పలంల  జమచటుట  మద  వలసరక,  ఆ 
చటుటమద  రైతు  పరచ  ఉంచన  వలల 
చకకకననద.  "అయు  మనషగ  ఉంట 
సరపయదమ,  కనసం  ఇలంట  కషటలు 
ఉండవ కవ" అనుకననద. 

అటల  అనుకననదలద-  ఇటల 
మనష ైపయంద  మళళ. 

ఆ సరక  రజ జవరం తగగపయంద- కంచం 
నరసంగ  ఉందంత.  ఆ  నరసంల  మంచ  కల 
వచచనటులంద- రపటనుండ మళళ అడవక వళళ 
ఆడకవచుచ!
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గులబ నరపన పఠం 
రచన: A.గయతర, 10 వతరగత, పరకృతబడ, చననకతతపలల. 
నరంజన  అలలర పలలవడ.  తలలదండరలక 

ఒకకడ  కడక  అవవటంత  వడన  చల 
గరబంగ  పంచరు.   వడ  అడగన 
వసుతవనలల   లదనకండ  తచచ  ఇచచవళుళ. 
నరంజన  అంతరంగంల  నజనక  ఒక 
మంచతనం  ఉండద;  అయత   సనహతుల 
పరభవం  వలల  కవచుచ,  అతనక  జవతంల  ఒక 

లకుం  అంటూ  ఏరపడలదు.   కడక  అలలర 
చలలరగ తరుగుతూ, డబుులు ఖరుచచయటం 
చూస తలలదండరలు చల బధ పడవళుళ. 

ఒక  రజ  నరంజన  బడనుండ  ఇంటక 
వసుతంట  ఒక  బండ  ఎదురైంద.   బండవడ 
గులబ  మకకలు   అముమకంటుననడ. 

ఒకక  గులబ  అంటుక  ఒకక  పవవంద. 
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వటల ఒక గులబ మకక నరంజనను   బగ 
ఆకరషంచంద. 

వడ  వంటన  దనన  కనస  ఇంటక 
తసుకళళడ.   ఇంక  కళుళ  చతులు 
కడకకకన,  దనకసం  ఇంట  పరడల  ఒక 
గుంత  తరవవ,  దనన  నట  నళుళ  పశడ. 

ఆనటనుండ   వడ  రజ  కంతసప  ఆ 
మకక  దగగర  కరచన,  దనక  నళుళ 
పయటం,  ఎరువ  తచచ  వయుటం,  దన 
మదలు  దగగర  కలుప  తసస  శుభరం  చయటం 
మదలు పటటడ. 

నరంజన  వళళ  అమమనననలు  వడల 
వచచన ఈ మరుపను శరదధగ గమనసుతననరు. 

చూసూతండగన  ఆ  గులబ  మకకక  ఒక 
చనన గులబ పవవ పచంద. దనన చూడగన 
నరంజనక  చల  సంతషం  వసంద.   ఆ 
సంతషనన  వడ  తన  అమమనననలతన 
కదు,  సనహతులతట,  చవరక  టచరలతట 

కడ పంచుకననడ.  వడన ఇషటపడ టచరు 
ఒకయన  నరుగ  ఇంటక  వచచడ,  దనన 
చూసందుక! 

ఆయన  నరంజన  తలలదండరలను 
అభనందసూత  "నరంజన  గురంచ  మరు  ఇక  ఏ 
బంగ  పటుటకనకకరలదు.   ఒక  మకకను 
అంత  జగరతతగ  సంరకంచ,  అందుల 
ఆనందనన  చూడగలగడంట,  నరంజన  తన 
ఇషటనన  గురతంచనటల.   ఒక   మకకను 
పంచలంట  ఎంత  మనసు  పటటల. 

ఆరగుంగ  నవవ  ఈ  గులబ  పవవ   నరంజన 
కృష  ఫలం.  ఒకసర  తన   కృషల  సంతషనన 
చూడగలగన  నరంజన,  ఇకపైన  చూడండ-  ఎనన 
గులబులు పయసతడ" అననడ. 

ఆయన  మటలన  నజం  చసూత   నరంజన  ఆ 
తరవత ఎనన మకకలు నటడ  . తటపనల 
వడక  ఏరపడన   ఇషటం,  ఆపైన   వడ 
చదువలలనూ పరతఫలంచంద! 
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కననడ జనపద కథ 
మూలం: ఎ.క.రమనుజన, ఫక టలుసఫరం ఇండయ 
తలుగు అనుసరణ: నరయణ 
అనగ  అనగ  ఒక  రజుం  ఉండద.   దన 

పరజలు  పపం,  మంచవళళ-  కన  రజక, 

మంతరక  మతరం  తలతకక  కంచం  ఎకకవగన 
ఉండద.  వళలక అందరు రజలలగ రజునన 
పరపలంచటం  అంట  అససలు  ఇషటంలదు. 

అందుకన, ఏదైన పరతుకత ఉండలన, వళళక 
శసనం  చసరు-  పగలును  రతరగను,  రతరన 
పగలుగను  నరుయంచరు:  "రజుంల 

పరతవళూళ  చకటల  పన  చయుల;  తలలవరక 
పడకవల.  ఎవరైత ఈ ఆజఞలన ఉలలంఘసతర, 

వళలక మరణ దండన!" 

ఇక  పరజలు  ఏం  చసతరు?  రజగరు  ఎటల 
చబత  అటల  చయక  తపపలదు.   తమ  ఆజఞలు 
చకకగ  అమలతుననందుక  రజగరు, 

మంతరగరు మతరం చల సంతషపడడరు. 

ఒకరజన   తన  శషుుడత  పటు  ఆ 
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రజునక  వచచడ,  మహమనవతుడైన  ఒక 
గురువ.  మధుహనం  అవతుననద;  నగరం 
చల  అందంగ  ఉననద.   కన  అటూ  ఇటూ 
తరుగుతూ  మనుషులు  కదుగద,  ఒకక 
ఎలుకకడ కనబడలదు  వళళక.  అందరూ 
తలుపలు  బగంచుకన  నదరపతుననరయ! 

రజజఞక భయపడ పరజలు చవరక ఆ రజుంల 
పశువలక  కడ  పగట  నదర  అలవటు 
చసశరు!  గురు  శషుులదదరక  చల  ఆశచరుం 
వసంద. 

అయత  సయంతరం  అయుసరక, 

నగరమంత  ఒకకసరగ  మలకననద. 

పరజలంత  ఎవరపనులు  వళుళ  చకచక 
చసుకవటం మదలుపటటరు! గురుశషుులక 
వళళ వధయత చూసత ముచచట వసంద. 

చకట పడతుండగ వళళదదరక  బగ ఆకల 
వసంద.   దుకణలు  తరచరు  గనక,  వళళ 
ఏమైన  భజన  సమగర  కన  తచుచకందమన 
బజరుక  వళళరదదరూ.   చూసత  ఆశచరుం- 

అనన  సమనలద  ఒక  రటు!  ఒకకట  ఒకక 
'దుడడ'-  అంత.  సలడ  బయుమూ  అంత, 

డజను  అరట  పళూల  అంత.   శషుుడ  భజన 
పరయుడ.   అతను  ఆ  ధరలన  చూస  చల 
సంతషపడడడ.  ఎనన  సమనుల  కనుకకనన 
నండ పద దుడల  కడ ఖరచవవలదు మర! 

"ఇద  పచచవళల  రజుం  నయన.  ఇలంట 
చట  ఉండటం  పరమదం.   వర  ఎకకడకైన 
పదం,  తవరగ.   పదం  పద,  ఇకకడ 
ఉండకడదు"  అననరు  గురువగరు 
శషుుడత,  మలలగ.   శషుుడక  మతరం  ఆ 
రజుం  సవరగనన  తలపంచంద. 

పరపయందుక  తగన  కరణం  ఏద 
కనబడలదు.  "ఇకకడనననన తండ పదరథలు 
మనక  ఈ  ధరలల  వర  ఎకకడ  దరకవ.  ఎంత 
అదుభతమైన పరదశం,ఇద! ఇకకడ ఉండపదం 
మనం"  అననడ  వడ.  "ఇద  ఎకకవకలం 
నడవదు  నయన.   అదగక  వళుళ  ననున 
-ఎపపడ-  ఏం-చసతర  ఎవవరక-తలదు-  న 
మట  వన,  నత  వచచయ,  ఇదదరం  వర 
ఎకకడకైన  పదం"  అన  నచచ  చపప  చూశరు 
గురువగరు.  కన  శషుుడ  ఒపపకలదు.  ఆ 
రజు  వైభవం  ముందు  గురువగర 
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మంచమటలు  తలవలబయయ.  "ఏమైన 
సర!  తను  ఈ  సవరగనన  వదల  రను"  అననడ 
శషుుడ.   చసద  లక  గురువగరు  అతనన 
అకకడ  వదల,  "నక  అవసరమైనపపడ 
పలువ, వసతను" అన చపప  వళళరు. 

శషుుడ  మతరం  అకకడ  ఉండపయడ. 

సంతషంగ  రజ  అరటపళుళ,  నయు,  తన, 

అననం,  గధుమరటటలు-  ఇటల  ఏవపడత  అవ 
మకక,  అచచసన  ఆంబతు  మదర- 

గుండరంగ,  నుననగ,  బలంగ 
తయరయుడ. 

అతను  ఏమతరం  ఊహంచన  సంఘటనల 
గలుసకట  అపపడ  తయరవవటం  మదలు 
పటటంద- 

ఆ నగరంల ఉనన ఒక ధనక వుపర ఇంటలక 
ఒకనడ  ఒక  దంగ  జరబడడడ. 

మమూలుగ  కదు;  వుపర  ఇంట  గడక 
కననం  వస,  ఆ  కననంలంచ  లనక  దూరడ. 

లపల  ఉనన  వలువైన  వసుతవలన 
మూటగటుటకన,  ఇక 
బయటపడదమనుకనలపల,  వడ  కననం 

వసన  గడ  నలువన  కలంద!   వడ  తను 
తరవవన గడ కరంద తన పడ చచచపయడ. 

అయత ఆ దంగ తముమడ రజగర దగగరక 
పయ వుపర మద  ఫరుదు చశడ-"పరభూ! 

మ  అనన  తన  కలవృతతన  సజవగ 
నరవరతసుతండగ ఒక గడ అతనమద కల అతన 
పరణలన  నలువన  తసంద.   దనక  కరణం 
ఈ  వుపర.   అతను  గడను  బలంగ, 

దృఢంగ  కటట  ఉంట  మ  అననక  ఇలంట  గత 
పటటద  కదు.  తమరు  ధరమమూరుతలు-  దషన 
కఠనంగ  శకంచ,  మ  అనన  కటుంబనక 
నుయం చయుల" అన. 

రజగరు  వడక  "నుయమ  గలుసుతంద" 

అన భరస ఇచచ, వుపరన పలువనంపడ. 
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వుపర రగన పరశనల వన మదలంైద: "న 
పరు?" 

"వరహల శటట, పరభూ!" 

"చచచపయన  ఆ  వుకత  మ  ఇంటన 
దచుకనందుక  వచచనపపడ  నువవ  అకకడ 
ఉననవ?" 

"మ  ఇంటలన  ఉననను  మహరజ!  వడ 
గడక  కననం  వస  ఇంటలక  దూరడ.   గడ 
బలహనంగ  ఉంద.   అద  వడ  మదన 
కలంద." 

"దష  తన  నరనన  ఒపపకననడ.   దష 
కటటన  గడ  ఒక  వుకత  పరణలను  హరంచంద. 

దనక  పరత  బధుత  దషద.   మం  నక  తగన 
దండన వధసతం, వరహల శటట!" 

"కన  మహరజ.."  అననడ  వరహల  శటట, 
"కథ  ఇల  అడడం  తరగందమ?"  అన 
ఆశచరుపతూ. 

"కన-గన ఏమ లదు.  నరం చసనవడక శక 
పడవలసంద" అననడ రజ, గంభరంగ. 

తన  పరణలక  ఎసరు  పటటరనన  తరవత 
వరహల  శటట  మదడ  చురుకగ  పన  చసంద. 

"ఒకక  కణం  ఆగండ  మహరజ!  నజనక  ఆ 
గడను  కటటంద  నను  కదు.   గడను  కటటన 
మసతద అసలు తపప.  అతను దనన గటటగ కటట 
ఉండలసంద;  అతన  నరలకుం  వలల  ఒక  నండ 
పరణం బలపైయంద. మరు అతనన శకంచల, 

మహ పరభూ!" అననడ శటట. 
"గడను  కటటన  మసత  ఎవరు?"  అడగరు 

రజగరు. 

"పరభూ!  ఆ  యంటన  మ  నననగర 
హయముల కటటరు.  అపపడ మ యంట 
గడ కటటన మస త ఇపపడ ముసలవడయుడ. 

నక  బగ  తలుసు  అతను.  ఇకకడక  దగగరలన 
ఉంటడ"  అననడ  వరహల  శటట,  ఊపర 
పలుచకంటూ. 

మసతన  పలుచుకరమమన  సవకలను 
పంపరు  రజగరు,  వరహల  శటటన  కమంచ 
వదలసూత. కదద సపటక మసత వచచ నలబడడడ. 

"ఏమయు,  వరహల  శటట  తండర  బరతకనన 
కలంల  వళళ  ఇంట  గడను  కటటవట  నువవ- 

నజమన?" 

"అవను పరభూ!" 
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"ఇటలంట  గడన,  కటటద?  అద  ఒక  పద 
దంగ మద కల,  వడ పరణలన హరంచంద. 

నువవ ఈ హతు చసనటుల రుజవైంద గనక, మం 
నక మరణ దండన వధంచల ఇపపడ!" 

రజగరు  తందరపడ  తనక 
మరణదండన  వధంచలగ  మసత  తలవ 
మలకననద.   అతను  గటటగ 
వదంచడ-"పరభూ! ననున శకంచముందు న 
మరను  ఒకసర  ఆలకంచండ.   నను  ఈ 
గడను  కటటన  మట  వసతవం.   అద  బగ 
కటటలదననద  వసతవమ.   అయత  అద  అల 
ఎందుక తయరంైద కడ చూడల తమరు. 

ఆ  సమయంల  న  మనసు  మనసులలదు. 

నక ఇంక గురుతననద- నను గడను కడతూ 
ఉనన సమయంల ఒక నరతక, తన కల అందలన, 

చత  గజలన  గలగలలడంచుకంటూ  అటూ-

ఇటూ  తరుగుతూన  ఉననద,  రజంత. 

దంతన  మనసు  వశం  తపపంద.  న  చూప 
ఇక  నను  కడతునన  గడ  మద  నలవలదు. 

మరు ఆ నరతకన కఠనంగ శకంచల. ఆమ ఇలుల 
తలుసు, నక" అననడ మసత. 

"ఊఁ,  నక  తలుసు..  కథ  లతు 
పరుగుతుననద.   దనన  పరతగ 
పరశధంచకండ వదలందుక వలు లదు.  ఆ 
నరతకన  ఇటు  పలుచుక  రండ-  ఆమ 
ఎకకడనన సర" అననరు రజగరు. 

ఇపపడ  ఆ  నరతక  ముసలద  అయుంద- 

ఆమ వణుకకంటూ వచచ నలబడడద. 

"పపం,  ఈ  మనష  అకకడ  కరచన  గడ 
కడతుననపపడ,  నువవ  గజలు,  అందలు 
గలగలలడంచుకంటూ  వధల  అటూ-ఇటూ 
తరగవ-  నువవ  వయసుల  ఉననపపడ 
ఒకరజన?" అడగరు రజగరు. 

"నజమ  మహరజ,  తరగను" 

ఒపపకననదమ. 

"అయత  నువవ  దషవననమట.   గజలు, 
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అందలు గలగలలడం, నువవ వడ ఏకగరతను 
దబు  తసవ.   దంత  వడ  కటట  గడ 
పడైంద.  అద ఒక  పదవడ మద  కల,  వడ 
పరణం తసంద.  న మూలంగ ఒక అమయక 
పరణ బలంైద- నక శక తపపదు." 

ఆమ  ఒకక  కణం  ఆలచంచ  అననద- 

"మహరజ!  ఆగండ.  నను  ఆరజన  అటల 
రడడ  మద  అటూ  ఇటూ  ఎందుక  తరగన 
గురుతక  వచచంద.  ఇదంత  ఆ  కంసల  చసన 
పన!   ననూ  అతనక  కనన  బంగరు  నగలు 
చయమన  డబుులచచను.   అతను  వటన 
'ఇపపడసతను-ఇపపడసతను'  అంటూ  ఆ 
రజంత  తరపపతూన  ఉననడ.   అతన  వలల 
నను  ఆ  రజ  కనసం  ఒక  డజనుసరుల  అటూ 
ఇటూ  తరగ  ఉంటను.   అద  న  తపప  కదు 
పరభూ!  అదంత  ఆ  నచుడ,  కంసల  చసన 
తపప!" అన. 

"పపం,  నజంగన  ఈమద  ఏ  తపపలదు" 

అనుకననడ  రజగరు,  అందన 
సకుధరలను  పరశలసూత.   "అసలు 
నరసుతడ  ఇపపడ  దరకడ-  పండ!  పయ 

ఆ  కంసలన  ఇటు  ఈడచకన  రండ!"  అన 
సైనకలను ఆజఞపంచడ. 

సైనకలు  పరుగున  వళళసరక  కంసల  తన 
దుకణంల  ఒక  మూలన  నకక  కరచన 
ఉననడ.   తన  మద  వచచన  ఆరపణలు 
వనగన,అతను కడ తన కథ వనపంచడ- 

"పరభూ!  ననక  పద  కంసలన.  ఈ  నరతకన 
నను  న  దుకణం  చుటూట  అనక  సరుల 
తపపంచుకనన  మట  నజమ.   అయత  నను 
ఆమక  అల  సకలు  చపపటనక  ఒక  కరణం 
ఉంద-   నమద  ఒక  ధనక  వరతకడ  చల 
ఒతతడ తచచడ.  ఆ ధనక వరతకడ ఇంటల పండల 
ఉండంద, ఆ సమయంల. ఆయన తన నగలన 
ముందుగ  చస  ఇవవలన  ననున  బలవంత 
పటటడ.   ధనకలు  ఎంత  గటటగ 
మటలడతర  మక  తలయన  సంగత  కదు 
గద!  ఆయన  వలలన,  నను  ఈమక  నగలన 
అందవవటంల జపుం అయుంద." 

"ఎవడ ధనక వరతకడ?! ధనబలంత, తన 
నగలన ముందు చయంచుకన, ఈ పద నరతకన 
అననసరుల  దుకణం  ముందు  వధల  తరగల 
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చసన ఆ కరక వడవవడ?  వడ మూలంగన 
మసత  మనసు  వశం  తపపంద.  అతన  వలలన  గడ 
సరగగ కటటబడలదు.  అతన వలలన ఆ గడ వరగ, 

ఒక  మమూలు  దంగమదక  వరగ  పడ,  వడ 
పరణం  తసంద.   దనకంతక  కరణమైన  ఆ 
ధనక  వరతకడ  ఎవవడ?"  అన  అడగడ 
రజగరు, ఆవశంగ. 

"ఆ  పన  చసంద  ఈ  వరహల  శటటగర  తండర 
పరభూ!" అననడ కంసల చలలగ. 

"ఓహ!  నుయం  తరగ  తరగ  చరలసన 
ఇంటక   తరగ  చరందననమట!  పలపంచండ, 

వడన!" ఆజఞపంచరు రజగరు. 

"మనననగరన  ఇపపడ  పలపంచలము 
పరభూ!  అయన  చనపయ  చల  కలమ 
అయుంద" అననడ వరహల శటట.  

"అయత  ఆ  శకను  నువవ  అనుభవంచు" 

అననరు  రజగరు,  మంతరన  సంపరతంచ."న 
తండర  హంతకడ  అన  రుజవైంద.  అతనన 
నుయసథనం  ముందు  నలబటటలసన  బధుత 
నద.   అతను  చనపయడంటుననవ. 

నజమ కవచుచ.  అయన, అతన బదులు వర 

ఎవర ఒకరు శకను అనుభవంచకపత ఎలగ? 

హంతకడైన  న  తండరనుండ  నక 
ఆసతపసుతలనన  సంకరమంచయ-  వటతబటు 
అతన  నరలు  కడనూ!  నువవ  ఆ 
నరలనుండ  ఊరక  తపపంచుకన  పలవ. 

ననున  మదటసర  చూసనపపడ 
అనుకననను-  ఈ  ఘరనరం  వనక  ఉనన 
అసలు సూతరధర నువవ అయఉంటవన.  న 
ఊహ  నజమైంద-  నకక  జవంచ  అర హత  లదు. 

మం నక మరణ దండన వధసుతననం!!" 

వరతకడన వధంచటం కసం కతత వధుశలను 
ఒకదనన  సదధం  చయమన  ఆజఞపంచరు 
రజగరు.   ఒకవైపన  కటకవళుళ  అలంట 
శలను  ఒకదనన  సదధంచస,  శకను  అమలు 
చసందుక  కతుతలు  నూరుకంటుండగ, 
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మంతరగరక  ఒక  అనుమనం  వచచంద-  "ఈ 
శల  పదదద.  దన  నడవ  ఎకకవ.   చూడగ 
వుపర మడ సననం! ఇంత సననగ ఉండ మడ, 

వధుశలల  సరగగ  ఇమడదు  గద,  మరటల?" 

అన.   మంతర  తన  అనుమననన 
దచుకకండ రజగర దగగర పరసతవంచడ. 

"తను  ఈ  సంగతన  ముంద  ఎందుక 
గమనంచలదు?"  అన  రజగరక  చల  సగుగ 
వసంద. "మరం చదదం?" అన అయన మంతరన 
అడగరు,  మంతరగర  ముందుచూపను 
పరశంససూత.   అయత  అద 
సమయంలఆయనక  ఒక  ఉపయం 
తచంద- "ఇతన తల శలల పటటకపత మతరం 
నషటం  ఏముంద?  శకను  ఎలగైన  అమలు 
చయవలసంద.  వడ బదులు, లవపట మడ 
ఉండవడన ఎవరనైన వతక ఎంపక చసుకంట 
సరపతుంద!"అన.   మంతరగరక  ఈ  సలహ 
బగ  నచచంద.   వంటన  సైనకలు  ఊరంత 
వతకటం మదలుపటటరు- వధుశలల పటటంత 
పదద  మడ  ఉనన,  లవపట  మనుషులకసం. 

అల వతుకతునన సైనకల చూప సంతషంగ 

అటూ  ఇటూ  తరుగుతునన  శషుుడమద 
పడంద-  అతను  నలల  తరబడ  అరటపళుల, 
నయు, తన, అననం, గధుమ రటటలు తన తన 
బగ  కరవవ పటట ఉననడ మర!  సైనకలు తన 
మదక  దూక  పడరకకలు  వరచ  పటుటకగన 
శషుుడ గంజకననడ. 

"ననం  తపప  చశను?  నను  నరపరధన. 

సనుసన!" అన మతుతకననడతను. 

"కవచుచ-  కన,  వధు  శలక  సరపయంత 
మడ ఉననవడన పటుటక రమమన రజజఞ" అన, 

సైనకలు  శషుుడన  శరచఛదం  కసం 
తసుకపయరు!  

అపపటక  గన  తన  గురువగర 
హచచరకలన  మరమం  అరథం  కలదు  శషుుడక. 

"  'ఇద  పచచళళ  రజుం.   ఇలంట  చట 
ఉండటం  పరమదం'  అన  తనక  చలకక 
చపపనటుల  చపపర,  అయన  తను  వనలదు. 

దనన  సవరగం  అనుకననడ.  ఇపపడ  ఏం 
జరుగుతుననదచూడ!"  అన  అతనక  ఏడప 
వచచంద. "ఇక  వర  దరద  లదు,  దవడ!  ఈ 
ఒకకసర  అవకశం  ఇవవ.   మరపపడ 
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గురువగర  మటను  జవదటను"  అన 
అతను  మనంగ  పరరథన 
మదలుపటుటకననడ. 

దవడ  ఆ  పరరథనను  నరుగ  గురువగరక 
చరచడ- అదుభత శకతలునన ఆయన, తకణం 
శషుుడముందు పరతుకమయుడ.  శషుుడన 
తకకవ  మటలలన  మతతగ  చవటుల  పటట, 
ఎవవరూ  వనకండ  ఏద  చపపడ.   ఆ  పైన 
రజగర  దగగరక  వళళ,  ధరైుంగ  అడగడ-  " 

రజ! గురువ ఎకకవ? శషుుడ ఎకకవ?" 

అన. 

"గురువ ఎకకవ. సందహం లదు. అయన 
నననందుక  అడగుతుననరు?"  అననరు 
రజగరు. 

"అయత  న  శషుుడకంట  ముందు  నక 
శరచఛదం చయుండ. న తరవతగన వడ తల 
తసందుక వలు లదు" అననడ గురువ. 

సంగత  అరథమై  శషుుడ  అకకడనుండ 
అరవటం  మదలుపటటడ-  "నను  ముందు! 

మరు ముందు ననున కద, ఇకకడక తచచంద? 

న  మడ  కద,  వధుశలల  పటటద?  అందుకన 
ముందు  ననన  వధంచల.   ఆయనన  కదు. 

ఆయనక  చపపండ,  ఇకకడనుండ 
వళళపమమనండ ముందు!" అన. 

రజగరు,  మంతరగరు  నళలపపగంచ 
చూసుతండగన  గురు-శషుులమధు  పటలట 
మదలంైద. "నను ముందు!  నను ముందు!" 

అన.    రజగరక,  మంతరగరక  వళల  ఈ 
పరవరతన  ఆశచరుం  కలగంచంద.   రజగరు 
గురువన  అడగరు-  "మరందుక, 

చనపవలన  తందరపడతుననరు? 

వధుశలక సరపయంత మడ ఉననద గనక మం 
అతనన ఎంపక చసుకననం" అన. 

"మరు  ననున  ఎలంట  పరశనలూ  అడకకండ. 

ముందుగ ననున వధంచల-  అంత" అననడ 
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గురువ, మండగ. 

"ఎందుక?  ఇందుల  ఏద  రహసుం  ఉంద. 

మరద  దసుతననరు.  జఞనగ  మక 
తలసనదనన  మబట  వళళక  వవరంచటం 
మ బధుత. చపపండ" అననరు రజగరు. 

"నను చబత మరు  ననన వధంచల ముందు- 

మట ఇసతర?" అడగడ గురువ. 

రజగరు  సరననన  మదట,  ఆయన 
రజను  దూరంగ  తసుకళల,  సవకలవవరక 
వనబడకండ,  గుసగుసగ  చపపడ- 

"మమదదరమూ ఇపపడ, ఇకకడ చచచపవలన 
ఎందుకంత  పంతం  పడతుననమ  ఇంక 
అరథం  కలద,  మక?  మమదదరమూ  అనక 
దశలు  తరగం.    ఈ  భూమమద  నజనక 
మం చూడన పరదశమ లదు- కన  ఇంతవరక 
మక  మ  రజుంలంట  రజుంగన, 

మలంట రజగరు గన ఎకకడ కనబడలదు. 

ఇపపడ మ ముందునన వధుశల మమూలుద 
కదు-  సకతూత  ఆ  యమధరమరజ  ఇషటపడ 
శల  అద.  పైగ  కతతద!  దనమద 
ఇంతవరకఎలంట నరమూ మపబడ లదు! 

అలంట ఈ శల మద మదట మరణంచ వడ 
భగుం  ఏమన  చపపద?   వడ  ఈరజునక 
రజగ  పనరునమనందుతడ.   దనమద 
మరణంచ  రండ  వుకత  ఈ  రజునక 
మహమంతరగ  తరగ  జనమసతడ.   మక  ఈ 
సనుస  జవతం  అంట  వగటు  పటటంద. 

కంతకలంపటు  రజగను,  మంతరగను 
జవసత  బగుండనన  ఉననద.   ఇపపడ  ఇక 
మరు మ మటను నలబటుటకండ మహరజ! 

మమమలన  వధంచండ!  ననుముందు! 

గురుతంచుకండ!" 

రజగరు తవంర గ ఆలచంచసగరు.  'న 
రజుం  ఇంకకర  చతల  పడత  ఎల?'  అన 
ఆయనక  చంత  పటుటకననద.   "ఏద  ఏమైన 
ఈ  సమసు  చననద  కదు.  కంచం  జగరతతగ 
ఆలచంచగన  నరుయం  తసుకనందుక 
లదు"  అన,  ఆయన  వంటన  శషుుడ  శకను 
వయద  వసశడ.   ఆపైన  మంతరత  రహసు 
మంతనలు  జరపడ-"వచచ  జనమలకడ 
మన  రజుం  మన  చతులలన  ఉండటటుల 
చూసుకవల.   వళల  బదులు  మనమ 
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వధుశలనకకత ఎల ఉంటుందంటవ,  -వచచ 
జనమల  కడ  రజుం  మనద  అవతుంద?" 

అన.  

మంతరక  కడ  ఆ  ఆలచన  సరైనదగ 
తచంద.   "శకను  అమలు  చస  తలరులు 
మనలన  గురతంచరంట  పన  చడతుంద. 

మనలన  వధంచందుక  వళళక  చతులు  రవ. 

అందుకన,  మనం  ఈ  గురుశషుులనదదరన 
వదలస,  వళల  మదర  బటటలు  వసుకన  పయ 
కరుచందం.  ఏమంటరు,  పరభువలు?" 

అననడ మంతర.  
ఇదదరూ  కడ  బలుకకన,  తలరులను 

పలచ,  "రతరక  రతర   శక  అమలు  జరపల. 

ముందుగ  వచచన  వడన  ముందు,  తరవత 
వచచన వడన  తరవత వధంచండ-  తపప చసత, 
జగరతత.  మకసం  ఎదురు  చూడకండ"  అన 
చపపశరు.   ఆపైన  గురుశషుులదదరన  వదలస, 

వళల  సథనంల  తము  కరుచననరు.  సంగత 
తలన  తలరుల  పపం,  వళల  పన  వళుళ 
కనచచసరు.  తరవత  చూసత  ఏముంద? 

నరసుతల  శరరలక  బదులు,  తమ  రజ, 

మంతురల శరరలు  కనబడడయ! 

ఇక  రజుం  అంత  అలలకలలలమైంద. 

పదదలంత  కరచన  "రజుం  నడచదలగ? 

కతతరజ  ఎవవరు?  కతతమంతర  ఎవవరు?"  అన 
చరచలు  జరపరు.   చవరక,  ఎవవరక 
తలకండ  రజుం  దట  పతునన 
గురుశషుులదదరన  పటుటకన,  "మర  మ  రజ, 

మంతర" అననరు వళలంత.  శషుుడైత వంటన 
ఒపపసుకననడ  గన,  గురువగరు  మతరం 
అససలు  ఒపపకలదు.  చవరక,  "పత 
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చటటలననటన  తలగంచచుచ.  పరతగ  కతత 
శసనలను  అమలు  చయచుచ"  అన  హమ 
ఇచచక,  ఆయన   తతకలకంగ   రజుం 
నడపందుక ఒపపకననడ.  ఆపైన రజుంల 

పగలు  పగలూ,  రతర  రతర  అయపయయ. 

కంత కలనక ఆ రజునక, ఇతర రజులక 
తడ లకండ అయుంద! 
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చ కక న   జ ం ట! జకల ు
పళళ కతురు తలల: మ  అమమయ ఒటట   పసతకల పరుగండ.

పళళ కడక తండర: ఫరవలదులండ, మ అబుయద  పరుగు  మందుల 
వుపరమగ!

ఏ మ  మ గలల ద ు!

కడక: ననన ! ఈ  రజత  న  చదువ  పరతయంద. అనన  రకల  
కరుసలూ  పరత  చశను. 

తండర: న ఆసత కడ  పరతయంద. అనన రకల అపపలూ  చశను.

ఇద క క ట  చల ు!

 షప యజమన: మ సవట  షపల  పన  చయడనక   మకనన  అ రహతలంట?

సుబురవ:  నక  షుగర ఉంద సర!



ట! 
సపటంబరు నల 'బమమక కథ' 

రచన: నరయణ, కతతపలల బృందం. 

చల  కలం  కరతం   వజనుు  అన  పటటణంల 
చంగ  అన  యువకడకడ  ఉండవడ. 

వడక  కడ ఆనట యుదధవదులననటలనూ 
పరవశం  ఉండద.  అయత  వడక  తన 
శకతసమరధయలమద,  తలవ  తటల  మద 
వపరతమైన  నమమకం  ఉండటం  చత,  అంత 
తందరగ ఎవరమట వనవడ కదు. 

ఒక  సర  వడకక  కల  వచచంద.  ఆ  కలల 
వడ  ఆ  దశప  యువరణన  పళళడడ!  ఆ 

తరవత యువరణక వడక బంగరు ఉంగరం 
తడగడ.  వళళదదరూ సంతషంగ కననళుళ 
గడపన  తరవత,  యువరణ  ఎట 
వళలపయంద.   అంతలన  వడక  మలకవ 
వచచసంద  కడను!  తర  చూసుకంట 
యువరణ లదు!! 

దంత వడ కనపంచన వడకలల తన కషటం 
చపపకవటం  మదలుపటటడ.  "యువరణ 
తనను  వరంచటం  మతరమ  కదు,  తనత 
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కపరం  కడ  చసంద!  అయత  ఆ  తరవత 
తనచచన  బంగరు 
ఉంగరంఎతుతకళలపయంద!" 

"అయత  ఇకనమ?  రజధనక  వళుళ! 
అకకడ  మహలలఉంటుంద,  నభరు.  వళత 
కనసం న ఉంగరం నక దకకతుంద" అననరు 
కందరు, వటకరంగ. 

ఆలచంచగ  అద  సరైన  సలహన 
అనపంచంద  వడక.  అయత  వజనుు  నుండ 
రజధన  చల  దూరం!  అంతదూరం  నడచ 
వళలలంట  కళుళ  నపపలు  పడతయ.  అంత 
శరమపడ తను  వళత, 'యువరణ కనసం  కళలనై 
వతుతతుంద  లద'  అన  అనుమనం  కలగంద 
వడక.  'దనకంట  నయం,  వజనుులన  ఉనన 
రజపరతనధన  గురరం  సమకరచమంట 
పలదూ?'  అన,  వడ  రజ  పరతనధ  దగగరక 
వళలడ. 

వడ  వళల  సరక  రజ  పరతనధ  రకరకల 
వవదలన  పరషకరసూత  వుసతంగ  ఉననడ. 

ఆయనముందు  ఒక  పదద  పసతకం-  రజు 
పరపలన  నయమవళ-  శకసృమత  తరచ 

ఉంద.   వరసలల  నలబడ  ఆరడగురు 
నుయవతతలు  ఆయన  చపపద  శరదధగ 
వంటుననరు.   కంచం  దూరంగ  కరచన 
రకరకల  కకదరులు  దసతవజలు  తయరు 
చసుకంటుననరు.  పరకకన ఒక చనన బలలమద 
ఘుమఘుమలడ ట పతర, కపపలు పటట ఉననై. 

చంగ  నరుగ  రజ  పరతనధ  దగగరక  వళల 
"ఇదగ  చూడండ!  నను  చకరవరతగర  అలులడన. 

హడవడగ రజధనక  వళళలసన పన  పడంద. 

మరు  నకసం  మదగగరునన  మంచ  గురరలల 
ఒకదనన  వంటన  సదధం  చయండ.   ఆలగ 
నను  ఇకకడ  నలబడ   ట  తరగుతుంటను 
"అననడ, ట కపపను చతలక తసుకంటూ. 

రజ పరతనధ ఒకక కణం నర ఘంతపయడ: 
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"చకరవరతగర  అలులడ!  తన  కరులయనక 
రవటమమట!?  అలులడగరు  తన 
పనతరును అంత గమనంచస ఉంటరు.  తన 
లపలననఇపపడ  ఇక  చకరవరతన 
చరుకంటయ  కబలు!"  అన,  ఆయన 
గబుకకన  లచ  నలబడ,  మగత  వళుళ  ఏం 
చపతననద  పటటంచుకకండన  చంగ  చతులు 
పటుటకన,  "అలులడగరూ!  తమరు  న  య 
చనన  ఊరన  సందరశంచ  రవటం   అదుభతం! 

తమర  ఆజఞను  అమలు  చయటం  న  ధరమం. 

వంటన  గురరనన  సదధం  చసతను"  అన,  గబగబ 
గురరననకదనన తపపంచ, చంగ ను సవయంగ 
చయుపటుటకన గురరం ఎకకంచ పంపస, తృపతగ 
ఊపర పలుచకననడ. 

చంగ  ఆ  గురరననకక  రజధనక 
చరుకనసరక  చల  అలసపయ  ఉననదు. 

"ఎంత  దూరం  వచచంద,  న  భరు?!  ఆమక 
ఎలగైన  బుదధ  చపపల.   ఇపపడ 
ఇకకడనుండ  రమమనన  వసుతంద,  రద" 

అనుకంటూ  వడ  అకకడ  ఒక  ట  దుకణం 
ముందు గురరనన నలపడ. 

దుకణంల  అవవ  వడకసం  ట  తయరు 
చస  ఇసుతండగ  వడ  అమను  యువరణ 
గురంచ  అడగడ.   "ఏం  చపపల  నయన! 

ఆమ  అసలు  పళల  చసుకనంటుననద.  చకరవరత 
బరతమలగ  బరతమలగ,  నననన 
సవయంవరనక  అంగకరంచందట!"  అననద 
అవవ. 

"ఆఁ!  అంత  పన  చసుతననద, 

ననుండగన!?"  అన  చంగ  ఉననపళన  లచ, 

రజభవనం  చరుకన,  నరుగ  లనక 
దూసుకళళడ.  అకకడనన  సైనకలు  వడన 
ఆపవళలగన,  వడకకన  గురరనన  చూస,  వడ 
ముఖంల వుకతమతునన భవలన చూస వళలక 
వడన  ఆపందుక  ధరైుం  చలలదు.   వడ 
రకమర  మందరం  ముందునన  గంటను 
కటటగన  సైనకలు  వడన  రకమర  ముందు 
పరవశపటటరు. 

"అంత  సరగన,  నువవ  ననున  వదల 
ఎందుకచచశవ?  మళల  సవయంవరం  ఏమట? 

చపప,  ముందు!?"  అన  వడ  రకమరన 
నలదశడ. 
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ఆ  మట  వనగన  రకమర  కళలనళల 
పరుంతం  అయపయంద. 

జరగందమటంట,  ఆమ  చననపలలగ  ఉండగ 
ముసలమమలంత  కలస  ,  తట  పలలవడకడత 
బమమల  పళల  జరపంచరు.   ఒకవైపన  ఆ  పళల 
జరుగుతుండగన  పలలలదదరూ 
పటలడకననరు.   కపం  కదద   పలలవడ 
పటలమదనుండ  లచ  వళలపయడ!  ఆ 
జఞపకలు  మనసుల  పటుటకనన  రకమర 
పదదైన పళలక ఒపపకవటం లదు. 

"'నువవ  నువవ' అన నకంట, గురుత?" అన 
అడగందమ, వడన. 

"న చతకనన  ఉంగరం  నద గద!"  అననడ 
చంగ కపంగ. 

“నక  నక ఇషటమయనద ఏంట చపప?” 

అననద రకమర చవర పరకగ.

"ఊరక  నలబటట  మటలడతుననవ, 

కంచం  ట  నళుల  తచచపసత  ఏమతుంద? 

నకసం  ఎంతదూరం  నుండ 
వచచననుకననవ?"  అన  వడ  అనసరక, 

రకమర సగుగలమగగ అయుంద.  

"కమరత  ఇననళలకగద,  ఎవరన  ఒకరన 
ఇషటపడంద?"  అనుకనన  చకరవరత  వళలదదరక 
ఘనంగ పళల జరపంచడ. 

"మక  ఎపపడ  పళలైంద  గద,  మళళ 
పళళంట?"  అన  చకక  పడతునన  చంగ  ను 
చూపలతన వరంచంద యువరణ. 

అటు  తరవత  వడక  రజధన  బగన 
అనపంచంద.
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త లవ!  జక
మసటరు: సునత, ఎనమదల సగం ఎంత?

సునత: అడడంగ  కసత సునన, నలువగ కసత మూడ  సర!



దపం
గనం: నగ పరవలలక, 9 వ తరగత, వదురథ సృజన కటర, వజయవడ. 

రచన: శర వరణస వంకటరవగరు, వజయవడ. 

దపం...  వజఞన  చైతను  రూపం(2) 

శూనుమైన - ఆకశంల- సూరుుడ  కంత  దపం!!(2) 

మూఢడైన- మనవనక-  వదు  వజఞన  దపం(2) 

వదు  వజఞన  దపం 
"దపం..." 

వసవ  ఎండల  ఎండన  ఏటక  
మఘమ  ఆశ  దపం(2) 

శశరన  మరడైన  తరువనక  
చగుర  చైతను  దపం(2) 

చగుర  చైతను  దపం 
"దపం..." 

కషటము, సుఖము -కలసన  బరతుకన- 

పపల  ఆనంద  దపం!!(2) 

మంచ, చడలు  సూచంచు  మనస మనషక  దవు  దపం(2) 

మనషక  దవు  దపం    "దపం ...”
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ఆడ పడ పలలలం 
రచన: శర వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ. 

గనం: కరతన, సరగమ, అఖల, 9 వ తరగత, వదురథ సృజన కటర, వజయవడ. 

ఆడ  పడ పలలలం! 

అమమ,నననల  ఆశజుతులం!!(2) 

భరతజత  కదరంల  
తలకర  మలచన  మలకలం(2) 

భవతరల  భగుదయనక  
వకవ  వసరన  వలుగు  రకలం(2) 

"ఆడ  పడ పలలలం!” 

 

కలలకపటం  కటువయన-

తలలన  మనసుల  మలలలం!!(2) 

దవషసూయలు  జరబడన-  

దైవనక  పరతరూపలం(2) 

"ఆడ  పడ పలలలం! “
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వసంతకలప పవవలం 
రచన: శర వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ. 

గనం: కరతన, సరగమ, అఖల, 9 వ తరగత, వదురథ సృజన కటర, వజయవడ. 

వసంతకలప  పవవలం  
వన  కలప  చనుకలం 
నవవ నవవసూత    చందులసూత  
నటటంట  తరగ   పలలలం(2) 

"వసంతకలప  పవవలం"  

వనుక  ముందు  తరల  నడమ  
వలగ చరు  వకవ  రకలం(2) 

భవతవుప  బటలల  
చకటులను  తలగసతం(2) 

చకటులను  తలగసతం 
"వసంతకలప  పవవలం" 
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మహనయులు  మసలన  నల-  

మలచనటట   మలకల  మము(2) 

దశ  మత  పరగత  రథనక  
ఆశయల పలందసతం(2) 

 ఆశయల పలందసతం 
"వసంతకలప  పవవలం" 

బపజ  చచ నహర   
కలలుగనన  భరతవనన(2) 

సమత, మమత  సందరశంచ  
మనవతక  గుడగ  చసతం(2) 

మనవతక  గుడగ  చసతం 
"వసంతకలప  పవవలం"  
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ఏ ం పన? జకల ు
బరహమం: సడన గ  భగవంతుడ  పరతుకమైత  నువవం  అడగుతవ?

వంగళపప:  'నత  ఏం పనుండ   పరతుకమయురు  సవమ?'  అన  అడగుతను.

గుమ మ డక య ద ం గ!

రవ: మసటరూ! భజనం  చశర?

మసటరు(చకకగ): ననందుక చసతను. మ  ఆవడ కద, చసద?

గల కబ ుర ు ల!
 తండర ;  మ కతత   టచర ఎల చబుతుననరు ర?

కడక: అనన  గలకబురల   ననన!
తండర: అదంటర, పపం అటల అంటవ? 

కడక: ననన  ఆకసజన , మనన నైటరజన..ఇవళళ హైడరజన.. మరంకమనల?



జ!
నరవహణ: G.లలత, telugu4kids.com

చతరం: అనురగ గదవర, 5 వ తరగత.

కరంద చతరనన చూడండ.  మకమనపసుతననద?

జంతు సంరకణ శల- జ! ఎనననన జంతువలు! ఇలంట జంతుపరపంచం మ కళళ ఎదురుగ 
ఉంట,  మనసుల  కథలు  తపపకండ  మదలతయ.   ఆ  కథలక  అకర  రూపం  ఇవవండ. 

వలైనంత  తందరగ  మక  పంపండ.   బగునన  కథలను  కతతపలల  పతరక  జనవర  సంచకల 
పరచురసతం.

మ  చరునమ:

కతతపలల బృందం, 2-312, చననకతతపలల - 515 101, అనంతపరం జలల, ఆంధరపరదశ.
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కతతపలల బృందం
సర ధయ ం: సుబబరజ

పర ధన  సం పదకలు: నరయణ

సం పదక వర గ ం: మహనయయ, జయచందర,  
మురళ.

సం క త క బృం దం: ఆనంద, లక, లల.

చతర లు: వరంజనయులు, అడవ, మరుత.

ఈ మసప జ కలు: వషుు, చందర.
ఆ ర థ క వయ వహరలు: అలవలమమ

చంద వవరలు
సం వతసర  చం ద: 200/ రూ.       

చందను  'కతతపలల టరసుు'  పరట  మనఆరడర లద 
డ.డ లద చకక రూపంల కటువచుును. డ.డ., 

చకకలక బయంక  చరజలు (25రూ) కలపలన 
మనవ. 

చం దలక ై  చర ు నమ:  

కతతపలల టరసుు, 
2-312, నయమదదల రడడ, చననకతతపలల, 
అనంతపరంజలల, 515101.

బ య ం క దవ ర చం ద కటు డన క  వవరలు:

KOTTAPALLI TRUST,
A/c No:0138101018809 (Savings Type),
CANARA BANK, Chennekottapalli,
Anantapur District, A.P.
IFSC code: CNRB0000138.

డబుబ కటున వవరలను ఇ మయలు/ ఫను/ 

ఉతతరం దవర కతతపలలక తలయపరచగలరు.  

ఇ మయలు: team@kottapalli.in

ఫను: 08559 240222.

 కృ త జ ఞ త ల ు:

పతరకకసం నరంతరంగ పలలల రచనలన అందంచ సహకరసుతనన  పరకృతబడ, టంబకు బడ, వజడం సూకల 
యజమనయలక కృతజఞతలు.   వబ సైటుక వనునదనునగ నలున infogami యజమనయనక, దనన 
సుసధయం చసన  python భషక, చకకన ఆపరటంగ ససుం linux ను అందంచన ubuntu వరక, గపప 
వయవసథన పరతగ ఉచతంగ అందసుతనన OpenOffice వరక, తలుగును రపపసుతనన Unicode, Scim, 

Baraha లక,  చతరలను సరదదద  Software Gimp నరమతలక, శబదలను చకకబరచ Software 

Audacity నరమతలక కృతజఞతలు.
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ఎవరైన తమ వణజయతర కరయకమలల పరతగ 
ఉచతంగ, సవచఛగ  ఉపయగంచుకవచుు.  

కవలం ఆయ రచయతలక, కతతపలల పతరకక 
వటన ఆపదసత సర.  వవరలక చూడండ: 
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